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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), realizada no dia 09 de setembro de 2014 as 08h00min horas na Sede do Conselho, 

sito a Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz neste Município. Estiveram presentes os seguintes 

Conselheiros: Representantes do Poder Público: Carla Ávila dos Santos, Edimara Carrasco 

Medrado, Andrea Zoccal Mingoti, Elza de Araujo Goes, Rogerio Bene, Ana Maria de Souza 

Polotto, Ediane da Silva Alves.  Representantes de Entidade de Atendimento: Maria Regina 

Modernel, Ivã Ap. Jacomeli Pereira,  Maria Tereza Bochio e Alberto Fernandes.  Representantes 

de Entidade e Movimento de Defesa:  Raquel Nelly Cunha. Representante do Conselho de 

Classe: Ivete do Rosário Medeiros Paiola. Representante de Universidades. Eliani Cristal Nimer e 

Convidados: Kenia R. Muniz da Comunidade Terapêutica Só Por Hoje, Nelio Nakada  do Gada, 

Camila D. de Lucas da Caritas Diocesana, Gilmara de Oliveira Lima do Centro Comunitário da 

Vila Toninho, Daiane Garcia Faustino do Conselho Tutelar Sul, Luciana R.Z.- Conselho Tutelar 

Sul, Marciany Roberta Delmodes do Conselho Tutelar Norte, Marilia R.G.- da Casa de Eurípedes e 

Tuane C. dos Reis da LBV.  Registramos ainda a Justificativa de Ausência de Eurides Garcia 

Garcia. PAUTA I- APRESENTAÇÃO –RANCHO DE LUZ. A presidente informa que a 

entidade justificou que não poderia realizar a apresentação, devido acumulo de serviço.  PAUTA 

II- LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA. A presidente coloca para apreciação e aprovação a 

Reunião Ordinária realizada no mês de agosto, sendo aprovada pela plenária.PAUTA III- 

ELEIÇÃO/RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. A presidente informa que renuncia ao cargo 

de presidente, devido à incompatibilidade de horários e o acúmulo de funções. Informou que a 

SEMAS já foi oficiada do desligamento e irá encaminhar outro representante ao cargo de 

conselheiro. Ressalta que sempre militou em favor da causa e finaliza agradecendo a colaboração 

de todos neste mandato. Carla abra para os conselheiros titulares, caso tenham interesse de asumir 

o cargo de Presidentee. Clemilda (secretaria do CMDCA) informa que o mandato é até fevereiro de 

2015 e a conselheira Edimara verbaliza que por coerência a sociedade civil se manifesta em 

assumir o cargo. Após a plenária não manifestar interesse, os conselheiros: Elza, Alberto, Edimara, 

Ana Polotto, Raquel e Regina indicam Maria Tereza ao cargo de presidente. Maria Tereza se 

manifesta verbalizando que gostaria, mas observa muita dificuldade com relação à participação dos 

conselheiros nas comissões,  que tem um papel importantíssimo no conselho, e solicita a todos a se 

comprometerem nos assuntos do conselho. Maria Tereza informa que aceita e solicita apoio de 

todos. A plenária aprova por aclamação e elege Maria Tereza, presidente. O conselheiro Alberto 

parabeniza Carla pelo seu trabalho, e avanços que foram conquistados. Alberto verbaliza que fica 

muito triste com seu desligamento. Carla destaca que Maria Teresa assumindo a posição de 

presidente é necessário eleger a primeira secretaria. A plenária sugere a eleição na próxima reunião 

ordinária, devido não estar presente a maioria dos conselheiros titulares do poder público, uma vez 

que a composição deve permanecer paritária.  PAUTA IV: CORRESPONDÊNCIAS como 

segue: RECEBIDAS: Carla explica sobre o Oficio 0896/2014 – Conselho Tutelar Sul- na qual o 

conselho informa sobre uma ocorrência dos dois conselhos usarem o mesmo carro no fim de 

semana, sendo necessários dois carros um para cada conselho. Oficio 053/14 – E.M. Prof. Riscieri 

Berto, informando sobre um caso de uma aluna que evadiu da escola. Após discussão sobre o 

assunto a plenária delibera que esses casos complexos sejam  encaminhados para a Comissão de 

Assessoramento do Conselho Tutelar.  ‘Oficio Circular 001/2014 - CMS, informando sobre a 

Audiência Publica “Acessibilidade e Mobilidade Urbana: Um direito de todos” que será realizado 

no dia 19 de setembro. Ofício 37/2014 – Comunidade Terapêutica Só Por Hoje, referente à 

liberação da segunda parcela do recurso destinado ao Projeto Só Por Hoje Cidadania 

complementação no valor de R$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos reais). Oficio 036/14 referente a 

quarta parcela do recurso destinado ao Projeto Só Por Hoje Cidadania no valor de R$ 13.713,50 ( 

Treze mil setecentos e treze reais e cinquenta centavos. Oficio 716/14 – Conselho Tutelar Norte, 

referente a solicitação da dispensa da conselheira Bruna Dielle Lauro de Oliveira para 

amamentação. A conselheira Edimara ressalta que é necessário enviar um atestado medico sobre a 

necessidade exclusiva de leite materno; a plenária aprova. Oficio 888/14 – Conselho Tutelar Sul, 
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referente a solicitação de capacitação para os novos conselheiros. Encaminhamento do oficio para  

comissão de Assessoramento do Conselho Tutelar. Oficio da entidade CIEE informado os 

programas de Aprendiz que estão executando. Oficio 886/14- Conselho Tutelar Sul, a conselheira 

Marina de Alarcão informando a exoneração a partir do dia 28/08/14. Oficio 17/2014 – Escola 

Adelaide Kauam Medina. “... solicitar providencias no sentido de garantir a presença de um 

conselheiro tutelar do respeitável Conselho Tutelar Norte nas reuniões intersetoriais, da região 

Jardim Gabriela.. “ Após discussão, a plenária sugere encaminhar para a Comissão de 

Assessoramento Conselho Tutelar. Oficio 826/2014- Conselho Tutelar Sul. Referente aos 

atendimentos psiquiátricos do Hospital Bezerra de Menezes. Após discussão a plenária para a 

Comissão de Controle Social. Oficio – Secretaria Municipal de Trabalho. “... indica a 

representante Maribel Gossem para a Comissão de Medidas Sócio educativa...” Nas 

CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS temos: Oficio 126/2014 – Conselho Tutelar Norte “... 

solicitar a indicação de 01(um) membro representante para participar da Reunião Técnica e 

Videoconferencia com a equipe do MDS sobre  reordenamento do Serviço de Acolhimento 

Institucional que irá se realizar no dia 14 de agosto de 2014...” . Oficio 130/2014 – SEMAS “... 

justificar que houve um equivoco na alteração da Lei n. 4956/92, por fim visamos esclarecer que 

não foi intenção de excluir ou modificar o inciso IX, apenas acrescentar a Secretaria Municipal 

dos Direitos e Politicas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia no inciso X da 

referida lei. “. Carla explica que foi enviado anteriormente a solicitação, mas houve esse equivoco, 

então estamos enviando novamente justificando. Oficio 131/2014 – SEMAS “... vem por meio 

deste informar que a conselheira Tutelar Luciana Renata Zanom de Mello voltou a exercer sua 

função na data de 04.08.14, após licença medica...” Oficio 134/2014- Juiz Eleitoral da 268º “... 

solicitar um lista de delimitação de área de atuação de cada zona eleitoral...” Carla explica que 

foi realizada a solicitação á todos os cartórios para o processo de eleição dos Conselhos Tutelares. 

Oficio 135/2014- Juiz Eleitoral da 312º “... solicitar um lista de delimitação de área de atuação 

de cada zona eleitoral...” Oficio 133/2014- Juiz Eleitoral da 125º “... solicitar um lista de 

delimitação de área de atuação de cada zona eleitoral...” Oficio 132/2014 – Juiz Eleitoral da 

267º“... solicitar um lista de delimitação de área de atuação de cada zona eleitoral...” Oficio 

136/2014- SEMAS – “... informar que o conselheiro Bruno Luis da Silva desde a data de 13.08.14 

esta exercendo suas funções no Conselho Tutelar Norte...”  Carla já explica que no Oficio 

144/2014 informa a exoneração do mesmo a partir do dia 05.09.14. Oficio 137/2014- Promotor 

Andre Luis de Souza “... convidar vossa excelência para apuração dos votos da Eleição para 

Suplentes dos Conselhos Tutelares.... “ Carla explica que também foi enviado no oficio138/14 o 

convite para o juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude – Dr. Luis Gonçalves da Cunha 

Junior. Oficio 139/2014- SEMAS, copia para Mirian – Chefe do Depto da Prestação de 

Contas. “... encaminha a solicitação de pagamento da primeira parcela , segundo a lei 11.558 de 

15 de agosto de 2014, publicada em Diario Oficial na data de 22 de agosto de 2014, ao Projeto Só 

Por Hoje Cidadania executado pela entidade Comunidade Terapeutica Só Por Hoje , conforme 

cronograma ... “ Oficio 140/2014- Juiz Eleitoral da 267º “...entregar as 04 urnas e as cabines de 

eleição utilizadas na eleição de Suplentes para os Conselhos Tutelares deste município realizada 

no dia 24.08.14. Aproveitando para agradecer a colaboração deste órgão junto ao  conselho.” 

Oficio 141/2014- Secretaria de transito/transporte e segurança e oficio 142/2014 para a 

Secretaria de Educação “...agradecer a colaboração deste órgão junto ao  conselho na eleição 

de Suplentes para os Conselhos Tutelares deste município realizada no dia 24.08.14.” Carla 

informa que também foi envidado oficio  de agradecimento para a Educação. Ofício 143/2014 – 

SEMAS “... encaminha a convocação da conselheira suplente Bruna Dielle Lauro de Oliveira 

para o Conselho Tutelar Norte. Ressaltando que a referida conselheira iniciou sua função na data 

data de 27.08.14.”.Oficio 148/2014 – SEMAS “ encaminhando o oficio 886/2014 do Conselho 

Tutelar Sul referente a exoneração de Marina de Alarcão... ao cargo de conselheira a partir de 

28/08/14 para as devidas providencias” Oficio 149/2014 – SEMAS “ ... encaminhando a 

convocação e documentação da conselheira Ivanilde Ferreira Scames ao cargo de conselheira ... 

iniciou sua função na data de 29.08.14. “ Oficio 152/2014 – Conselho Tutelar Sul “ ...informar a 
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senhora Marina Alarcao que desconhecemos sobre as folgas acumuladas dos conselheiros 

tutelares e considerando que estas deveriam ter sido retiradas na ocasião, não será possível o 

ressarcimento de forma remunerada. “ PAUTA V – RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES. 

Carla verbaliza sobre a responsabilidade dos conselheiros participarem das comissões e aponta que 

algumas comissões devem ser recompostas. Informa que a conselheira Andréa solicitou para se 

desligar da Comissão de Assessoramento do Conselho Tutelar, pois esta sobrecarregada de 

trabalho.  Sendo aprovado pela plenária: Comissão de Legislação: Taisa, Eurides, Lucas, Sandro, 

Ediane, Ana Polotto. Comissão de Renovação e Inscrição de Registro: Regina, Edimara, Ivete, 

Leonildo, Ivã, Alberto e Glaucia. Comissão de Monitoramento e Assessoramento Conselho 

Tutelar: Priscila, Eliani, Taisa, Sandro, Elza, Telma. Colegiado do TEIA: Ivã. PAUTA VI - 

RELATORIO DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO SUPLENTE CONSELHO TUTELAR. A 

presidente informa que a eleição foi realizada no dia 24 de agosto e que foram 1500 (um mil e 

quinhentos ) votos, sendo 688 (seiscentos e oitenta e oito) na zona norte e 371 (trezentos e setenta e 

um) votos. Ressalta que o promotor Dr. Andre participou da apuração dos votos na Câmara 

Municipal de São Jose do Rio Preto e que o conselho já esta convocando os conselheiros. PAUTA 

VII - RELATORIO DA COMISSÃO DE REGISTRO/RENOVAÇÃO. Os conselheiros Raquel 

e Ivã realizaram uma visita nas entidades AMICC e ARPROM. Entidade ARPROM segundo a 

conselheira Raquel todas as atividades sendo executadas conforme o plano de trabalho. Após 

discussão da plenária, segue aprovada da renovação do registro. Entidade AMICC, a conselheira 

Raquel informa que realizaram visita, mas que não encontraram nenhuma criança na entidade e 

que as outras visitas anteriores nunca encontraram crianças. Após discussão sobre o assunto a 

plenária aprova um registro provisório de 60 (sessenta) dias, solicitação da relação nominal, com 

endereço, para o conselho e apresentação da entidade na próxima reunião ordinária para 

esclarecimento. Dando sequencia os conselheiros Maria Tereza e Leonildo visitaram a entidade 

Anjo da Gu arda que esta solicitando registro no conselho. Segundo Maria Tereza durante a visita 

as crianças estavam nas oficinas, a assistente social não esta no momento, mas logo chegou 

explicando todo o serviço. Ressaltou que os conselheiros do CMAS realizaram visita e deixaram 

alguns apontamentos que foram sanados. Maria Tereza ressalta que já visitou a entidade 

anteriormente e realmente foram realizadas melhoria na entidade. Após discussão da plenária, 

todos aprovam o registo da entidade. PAUTA VIII- RELATORIO DA COMISSÃO DE 

ASSESSORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. Carla explica que a Comissão realizou 

visita nos dois conselhos e fizeram relatórios. A conselheira Taisa informa que realizou uma visita 

com a conselheira Maria Tereza no Conselho Tutelar Norte e observaram que os equipamentos tais 

com arquivos de prontuários estão muito danificados, devido a grande quantidade de documentos. 

Ressaltou a questão de computadores que estão em manutenção e não retornaram ainda. Maria 

Tereza ressalta que o local não tem privacidade nos atendimentos. A questão do telefone também 

foi apontada, devido o grande numero de telefonemas, sendo necessário um PABX. A conselheira 

Elza informa que realizou uma visita no Conselho Tutelar Sul e ressalta que o mesmo tem um 

pouco mais de estrutura em comparação com o Conselho Norte. Ressalta que observou que a 

planilha de escala funciona muito bem e que tem alguns pontos negativos com relação aos arquivos 

de prontuários que estão danificados, devido à demanda de documentos e que percebeu muitos 

documentos em duplicidade. Ressalta que eles estão solicitando um celular mais moderno com 

whatsapp e segundo a conselheira Edimara não pode equipamentos que gravem mensagens. Após 

discussão sobre o assunto a plenária aprova o acompanhamento da Comissão. PAUTA IX- 

RELATORIO DA COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL. As conselheiras Regina e Rafaela 

realizaram visita no projeto Só Por Hoje – Cidadania , executado pela entidade Só Por Hoje com 

recurso do Votorantim, segundo Rafaela o projeto esta no inicio e ainda não estão cumprindo a 

meta. A coordenadora Kenia justifica que estão realizando visitas domiciliares e que este mês 

estariam cumprindo a meta. A plenária sugere acompanhamento. X- PROJETOS SOCIAIS / 

DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA. Carla explica que o conselho realizou uma reunião com as 

entidades e a Defensoria sobre a possibilidade de captação de recursos financeiros. Ressalta que 

neste momento a Defensoria solicitou dois projetos que serão avaliados e encaminhados pelo 
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conselho. Informa que foi realizada uma reunião com as entidades informando sobre o 

financiamento e que futuramente o recurso poderia ser depositado no Fundo da Criança e do 

Adolescente. Carla informa o saldo das contas do Fundo da Criança e do Adolescente sendo: conta 

Caixa Economica Federal conta: 278-0 o valor de R$ 25.711,64 ( Vinte e cinco mil, setecentos e 

onze reais), Caixa Econica Federal conta: 695-5 o valor de R$ 610.944,16 ( seiscentos e dez mil 

mil e novecentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), Banco do Brasil conta 7447-0 o 

valor de R$ 22.658,12 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e oito reais e doze centavos).  

OUTROS ASSUNTOS. 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.  
 


