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Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada 

no dia 08 de julho de 2014 as 08h30min horas na Sede do Conselho, sito a Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz 

neste Município. Estiveram presentes os Conselheiros: Poder Público- Carla Ávila dos Santos, Gracia de Jesus Belasco 

Mansera, Elza de Araujo Goes, Ana Maria de Souza Polotto.  Entidade de Atendimento-  Maria Regina Modernel, 

Eurides Garcia Garcia, Maria Tereza Bochio e  Alberto Fernandes.  Entidade e Movimento de Defesa – Lucas Garcia 

Suzana e Raquel Nelly Cunha. Associação de Bairros: Leonildo Bernardo Pinto. Convidados. Sandra C.Antunes – 

Escola Viva, Camila Lima de Lurdes – Cáritas Diocesana, Silvana dos Santos e Patricia C. Badan- Alarme, Edna 

Thomé de Souza do CONDECA e Kenia Renata Muniz da C.T. Só Por Hoje. Justificativas de Ausência: Edimara 

Carrasco, Andrea Zoccal Mingoti, Telma Leila Alves dos Santos, Rosicler Rodrigues Candeo Vieira, Rogério Bene. 

PAUTA I- APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE COMUNIDADE TERAPEUTICA SO POR HOJE. A 

coordenadora Edna faz um breve relato histórico da entidade e pontua os serviços que executam sendo eles: Projeto 

Prisma- medida sócio educativa, Acolhimento Institucional – Criança e Adolescente, Serviço Especializado em 

Abordagem Social, a gestão compartilhada com a Fundação Casa para a medida de internação nos municípios de 

Tanabi e Mirassol e o Projeto que esta sendo financiado pelo CMDCA, através da verba da Votorantim no bairro 

Parque da Cidadania. A  Plenária discute sobre o serviço da entidade e fica definido cronograma de apresentação nos 

próximos meses:  Projeto Cidadão- agosto,  Rancho de Luz – setembro , ARPROM –outubro, Mamãe Idalina – 

novembro, CRAMI – dezembro.  PAUTA  II- LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES. A 

Presidente solicita para a leitura da ata reunião ordinária e extraordinária do mês de junho. A conselheira Ana Polotto 

solicita correção na ata da reunião ordinária linhas 52 e na ata da extraordinária nº 7 linha 25. Ana Polotto solicita sua 

justificativa de ausências nas atas. Ao final todos  aprovam por unanimidade. A plenária sugere inversão da Pauta III 

para a Pauta VII. PAUTA VII- ELEIÇÃO SUPLENTE – CONSELHO TUTELAR.  A presidente informa sobre a 

reunião que a diretoria do CMDCA, a Comissão de Assessoramento do Conselho Tutelar e os membros do Conselho 

Tutelar Norte e Sul tiveram com o promotor e equipe técnica da Vara da Infância e Juventude. Relata que foi discutido 

sobre a questão das vacâncias dos conselheiros tutelares nos dois conselhos, que em cada conselho estão apenas 

atuando 03 ( três) conselheiros. Ressaltou que foi publicada a titularidade do conselheiro Bruno para o Conselho 

Tutelar Norte, mas no momento esta ajudando na atuação no Conselho Tutelar Sul. Segundo o promotor uma das 

alternativas seria uma eleição para conselheiro tutelares suplentes para o mandato até o próximo ano. A presidente 

informa que foram estudadas alternativas, mas que nenhuma foi possível, por estarem em desacordo com a lei. Informa 

que os conselheiros tutelares estão realizando os plantões dos conselheiros afastados e os mesmos solicitaram na 

reunião a remuneração destes plantões adicionais. Carla informa que o promotor entrou em contato com a Procuradoria 

Geral do Município para requerer tal solicitação e esta foi favorável ao pagamento. Ainda, informa que entrou em 

contato com a FAPERP solicitando um orçamento para realizar a eleição que deverá ser realizada no mês de agosto. A 

plenária discutiu sobre a organização do assunto e aprova a Deliberação 24/2014 “Dispõe sobre o Processo de escolha 

que visa compor as suplências dos Conselhos Tutelares, constituídos para a defesa do melhor interesse da criança e do 

adolescente do município de São José do Rio Preto/SP, que será composto de 3 (três) etapas sucessivas classificatórias 

e eliminatórias: 1. Verificação de Condicionalidades 2. Exame de Conhecimentos e Habilidades dos Candidatos 

composta de duas fases: I. Prova escrita de múltipla escolha. II. Dinâmica e Avaliações das Habilidades Inter-

relacionam e Perfil Psicológico; 3. Processo Eleitoral dos Conselheiros Suplentes. As demais regras do processo 

eleitoral serão disciplinadas em Edital afixado na Casa dos Conselhos e em jornal de circulação local ou na mídia 

oficial do Município, através do site www.riopreto.sp.gov.br.”  e o Atos do CMDCA “PUBLICAÇÃO DA COMISSÃO 

DO PLEITO ELEITORAL DE SUPLENTES CONSELHEIROS TUTELARES. O Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de São José do Rio Preto, de acordo com suas atribuições por meio da Lei nº 4956/92, 

neste Ato tornar pública a Comissão da Eleição de Conselheiros Tutelares. Membros Representantes da 

Comissão:Carla Avila dos Santos, Maria Tereza Bochio, Elza de Araujo Goes, Alberto Fernandes, Edimara 

Carrasco Dias Medrado, Raquel Nelly Cunha.”. Ressalta que são documentos que deverão ser publicados no diário 

oficial. A presidente informa que deverá ser realizado uma reunião extraordinária para aprovação do edital de eleição.  

 PAUTA III- CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS/ EXPEDIDAS. RECEBIDAS – A presidente faz a leitura das 

correspondências recebidas segue: Ofício nº 041/2014 – Secretaria dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa 

com Deficiência, Raça e Etnia. “... a substituição da conselheira titular Juliana Cristiane Ferreira por Ediane da 

Silva Alves, assim como substituir a conselheira suplente Sueli Veloso por Juliana Cristiane Ferreira, para comporem 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representando esta secretaria de acordo com a Lei 

Municipal 0171/2009... “ Ofício 020/14 – Secretaria de Esporte e Lazer “ ... informar os nomes dos membros que 

irão representar a Secretaria de Esporte no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Rosicler 

Rodrigues Candeo Vieira sendo a representante titular e Rogério Benti o suplente...” Oficio 032/2014 – Secretaria 

Municipal da Fazenda “... referente a indicação de 1 (um) representante titular da Secretaria Municipal da Fazenda 

junto ao CMDCA, servidora indicada ... Gracia de Jesus Belasco Mansera... “ Email – Fundação Itaú Social “ A 

Fundação Itaú Social esta com edital aberto para que os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente inscrevam propostas que poderão ser apoiadas com destinação de recursos aos Fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente.... As inscrições devem ser feitas até 18 de julho... “ A presidente informa que foi enviado 

por email para os conselheiros e sugere que a comissão de analise de projeto se reúne para enviar proposta. Fica 

definido reunião da comissão de analise de projeto dia 14.07.14 as 8:00h. – Atestado – “Atesto, para fins de trabalho 

http://www.riopreto.sp.gov.br/
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que Luciana Renata Zanom de Mello necessita permanecer afastada de suas atividades profissionais durante mais 30 

dias a partir de hoje, por motivo de repouso pós-operatório... “ Oficio 705/2014 – Conselho Tutelar Sul “ ... 

solicitamos a compensação monetária dos plantões, pois atuamos nos dias das referidas conselheiras (tabela de 

plantões decidida em colegiado)... “ A presidente relata que o assunto já foi relado em pauta anterior. Ofício 128/2014 

– Conselho Tutelar Sul “Considerando que, o referido oficio solicitou informações quanto ao 

prosseguimento/atendimento realizados, referente as crianças e adolescente atendidos por este órgão, informamos que 

a maioria dos nomes listados não é atendida por este conselho sul, informamos ainda, que havia vários nomes em 

duplicidade, que o andamento dos demais nomes já haviam sido informado ao CRAMI, salvo os casos de 

acompanhamento psico – social, haja vista, orientação do órgão supramencionado, pois, o respectivo, órgão não faz 

tal acompanhamento...” Oficio 465/2014 – Conselho Tutelar Norte “ ... em resposta ao oficio em referencia (em 

anexo) e a comunicação ao CMDCA da falta de atendimentos deste conselho aos 42 (quarenta e dois) casos 

encaminhados aquele equipamento pela DDM ( lista em anexo ) informar ... que o conselho tutelar atuou em todos os 

casos ..., adotando as medidas necessárias a proteção da criança e do adolescente, encaminhando – os ao CRAMI, ao 

CAPS ( conforme acordado em rede devido ao alto fluxo e fila de espera pela qual passava os encaminhados ao 

CRAMI no ano de 2013)...” Oficio 329/2014 – Conselho Tutelar Norte “ ... informar que a conselheira Sr. Stela Maria 

Atanázio... solicitou sua desincompatibilização do cargo de conselheira tutelar, nas condições de pre candidata a 

deputada Federal pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB, sem prejuízo na percepção remuneratória, pelo período 

de três (03) meses, a contar da data de dia 05 de julho de 2014, conforme documentação em anexo. ..” Oficio – 

ARPROM “ ... informar, que no próximo 12 de junho de 2014, devido a abertura da copa do mundo 2014 e ao jogo da 

seleção brasileira que acontecerá no mesmo dia, terá seu funcionamento de acordo com a Prefeitura Municipal, das 8:00 

h as 14:00 h ...”  Oficio 147/2014 – TEIA “ ... encaminhar a Vossa Senhorias as copias das atas de reuniões realizadas 

... do colegiado dos meses de dezembro de 2013, março de 2014 e junho de 2014, que foram as reuniões que não 

tiveram representantes do CMDCA. A presidente coloca a disposição as atas para a plenária. Informa sobre Email – 

Convite Feijoada – Alarme – dia 16 de agosto, das 12:00 as 15h. Email – 5º Vara Criminal “ A fim de instruir o 

processo 1/2013 da Corregedoria Permanente do 5 Oficio Criminal desta Comarca e para os fins previstos nos 

Provimentos CG Nº 1/2013 e CG 32/2013 da Egregia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, que 

estabelece a possibilidade de deposito dos valores decorrentes das penas ou medidas alternativas de prestação 

pecuniária em favor do FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESDCENTE...” EXPEDIDOS.  Oficio 

96/2014 – Conselho Tutelar Norte “ ... solicitar a escala de plantão dos referidos conselheiros, referente ao mês de 

junho de 2014, bem como as folgas subsequentes...” A presidente pontua que Conselho Tutelar Norte não enviou ainda. 

Oficio 86/2014- SEMAS “ ... solicitação de pagamento da 1º parcela referente a entidade Comunidade Terapêutica 

Só por Hoje... “  Oficio 94/2014 – EE. Prof. Adair Guimaraes Fogaça “ conforme deliberação da plenária em 

reunião ordinária do dia 10 de junho de 2014, vem respeitosamente, sugerir a esta unidade escolar, que façam a 

discussão de caso, de forma intersetorial, para tanto se faz necessário, inclusive a participação do conselho tutelar de 

vossa abrangência, considerando a especificidade e a complexidade da situação relatada em oficio mencionado...”  

Ofício 88/2014 – Associação Mamãe Idalina “...  solicitar a esta entidade as atas de reuniões de Colegiado do 

Programa TEIA em que não houveram representação do referido conselho... “ Ofício 95/2014 – SEMAS- “... 

encaminhar em anexo oficio 329/2014 expedido pelo conselho tutelar norte, referente a desincompatibilização de 

cargo da conselheira Stela Maria Atanázio, para manifestação , considerando ser esse órgão a fonte pagadora dos 

profissionais. .. “  Oficio 98/2014 – SEMAS- “ ... solicitação de pagamento da 2ª parcela referente a entidade 

Comunidade Terapêutica Só Por Hoje...”   Oficio 90/2014- SEMAS “ ... encaminhar o oficio 0646/2014 do Conselho 

Tutelar Sul referente o atestado medico da conselheira Marina de Alarcão...” .  IV- COMISSÃO DE REGISTRO – ( 

INSTITUTO MENSAGEIROS DO AMANHECER). A presidente informa que conforme deliberado em reunião 

anterior as conselheiras Edimara e Maria Tereza realizaram visita na entidade, onde Maria Tereza segue com as 

informações. Foram recebidas pela Srª Amália, membro da diretoria da entidade e também supervisora da Delegacia de 

Ensino, e conheceram o espaço físico e as atividades que executam. Ressalta que o lugar é organizado e as atividades 

estão voltadas a educação, com auxilio das tarefas escolares. Informa que segundo a diretoria o objetivo futuro é 

organizar uma escola especializada em atender o publico que segundo a entidade relata que são crianças “índigos”. 

Segundo informação é uma Escola de Criatividade, destinada a crianças e adolescentes de 07 a 14 anos, superdotados 

ou que tenham altas habilidades e que estejam cursando o Ensino Fundamental. As crianças são encaminhadas pelas  

escolas. Edna pontua que as entidades com atuação na área da educação não necessitam de registro no conselho. 

Ressalta ainda a obrigação das entidades se cadastrarem nos órgão específicos. Após discussão sobre o assunto, uma 

vez que é um assunto especifico e pontuado o papel do conselho em realizar as visitas institucionais. A plenária entende 

é uma entidade de educação e que não há violação de direitos das crianças e dos adolescentes. PAUTA V- 

CONTROLE SOCIAL – ALARME.  A presidente informa, conforme deliberado em reunião anterior sobre realizar 

uma visita na entidade Alarme as conselheiras Raquel e Regina realizaram a visita. Segundo Raquel a entidade estava 

com programação de férias, portanto não tinha muitas crianças, mas foi possível observar a organização das atividades. 

Pontua que não estava ocorrendo à oficina de jardinagem. Raquel relata que a coordenadora Rafaela verbalizou que o 

CMAS havia realizado visita e a entidade foi notificada quanto à faixa etária das crianças que realizam a oficina de 

jardinagem. A plenária discute sobre a questão da faixa etária das crianças nas oficinas e  conclui que a própria 

entidade, sua equipe técnica é responsável para organizar as oficinas segundo faixa estaria, observando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. PAUTA VI- REUNIÃO PROMOTORIA / VARA DA 
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INFANCIA/CMDCA/CONSELHO TUTELAR. A presidente informa que o assunto já foi relatado em pauta VII. 

PAUTA VIII- RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES (levantamento de justificativa de ausência dos 

conselheiros e calendário de comissão). A presidente verbaliza que os membros das comissões não estão 

comparecendo para as reuniões e pontua a responsabilidade enquanto conselheiro e a importância da participação. 

Relata também da importância e necessidade de compor as comissões com paridade, sociedade civil e poder publico. A 

presidente faz a leitura das comissões e dos membros pertencentes em cada uma delas.  Fica definido o conselheiro 

Leonildo para a comissão de Renovação de Registro e a conselheira Ana Polotto para a comissão de Legislação. A 

presidente informa o calendário fixo das comissões de controle social que deverá ocorrer a cada dois meses, a comissão 

de monitoramento e assessoramento dos conselhos tutelares e a comissão de renovação de registo devendo se mensal. A  

plenária aprova sugestão. OUTROS ASSUNTOS. A presidente informa a necessidade de realizar um edital de eleição 

para preencher o cargo de vacância da conselheira Ana Paula Medlum que foi desligada da entidade. A presidente faz a 

leitura do edital de eleição de vacância,  convocando as organizações da sociedade civil para a eleição dia 12 de agosto 

de 2014 as oito horas neste conselho. Nada havendo mais para ser discutida, a presidente Carla encerra a reunião, 

agradecendo a presença e colaboração de todos e para constar, eu, Maria Tereza Bochio, secretaria lavrei a presente ata.  

 


