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Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), realizada no dia 12 de agosto de 2014 as 08h30min 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, Caroline Braguini Pereira, Eurides Garcia Garcia, Maria 

Tereza Bochio e Alberto Fernandes.  Representantes de Entidade e Movimento de Defesa: Lucas 

Garcia Suzana e Raquel Nelly Cunha. Representante do Conselho de Classe: Ivete do Rosário 

Medeiros Paiola. Representante de Universidades. Eliani Cristal Nimer e Convidados: Vitoria 

Pessoa do Projeto Viva, Kenia R. Muniz da Comunidade Terapêutica Só Por Hoje, Nelio Nakada  

do Gada, Elaine do C.Z.Gonçaves da Caritás Diocesana, Priscila Amaral da Damas de Caridade, 

Sandra Antunes do Projeto Viva, 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 Leonildo, Gracia de Jesus Belasco Mansera.  A presidente dá início 

com a eleição para suplência conselheiro de direito no segmento criança adolescente. As entidades 

Damas de Caridade e Caritas Diocesana enviaram indicações para o cargo, sendo eleita a candidata 

Priscila pela entidade Damas de Caridade. A presidente empossa a candidata dando as boas vindas, 

em nome de todos os demais conselheiros. PAUTA I- APRESENTAÇÃO – PROJETO CIDADÃO. A 

psicóloga Camila, representando a entidade Cáritas Diocesana, apresentou o Projeto Cidadão. 

Segundo ela o Projeto é desenvolvido com parceria com a SEMAS, atuando com crianças e 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social, desenvolvendo o Serviço de Fortalecimento de 

Vínculos. O serviço oferece ações sócio educativas junto a criança e o adolescente e seus 

familiares, garantindo a convivência familiar e comunitária, fortalecendo a capacidade protetiva 

das famílias através do desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades. O publico alvo são 

crianças e adolescentes, encaminhadas pelos serviços da rede socioassistencial, faixa etária 06 a 15 

anos. Meta de 680 crianças e adolescentes divididos em 06 núcleos sendo: Jardim Planalto, Joao 

Paulo, Solo Sagrado, Talhado, Vila Novaes e Vitoria Regia. Camila ressalta que em todos os 

núcleos tem uma demanda reprimida. Ressalta as oficinas sócio educativas dentre eles: Artes, 

Brinquedotecas, Break, Ética e Cidadania, Teatro, Capoeira, Percussão, Trabalhos Manuais, 

Atendimentos Diários, Visitas domiciliares, Reuniões de Pais, Grupos Pais e de Adolescentes. A 

presidente agradece a apresentação. PAUTA II- LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS 

ANTERIORES sendo estas: a Reunião Ordinária realizada no mês de julho e as duas outras 

Reuniões Extraordinárias realizadas no mesmo mês, as quais foram todas aprovadas sem 

observações pela plenária. Dando continuidade, apresenta aos presentes a PAUTA III: 

CORRESPONDÊNCIAS como segue: RECEBIDAS: Convite da entidade FULBEAS para a 

Entrega dos Certificados da 52ª Turma do Curso de Orientação Profissional que será realizado no 

dia 15.08.14 as 20 h. Ofício 030/2014 – Comunidade Terapêutica Só Por Hoje. “... solicitar á 

este referido conselho a liberação da 3ª (terceira) parcela do recurso destinado ao Projeto Só Por 

Hoje Cidadania, referente ao mês de agosto/2014 no valor de R$ 20.673,98, ao pagamento de 

pessoal/encargo, material de consumo, serviços de terceiros e outros serviços de terceiros e 

rescisão da funcionaria Maria Tereza Barbosa Cêra.” . A presidente informa que a entidade 

enviou uma planilha de alteração do cronograma de desembolso devido a rescisão da funcionária. 

Ofício 27/2014 – Comunidade Terapêutica Só Por Hoje. “ ... visto que a referida instituição 

também mantem parceria com a Secretaria da Assistência Social, solicitamos a instalação de um 

bebedouro que será utilizado na execução do Projeto Só Por Hoje Cidadania, que tem com o 

objetivo de fortalecer as ações socioassistenciais, proporcionando aos usuários diversas 

atividades.” A presidente informa que  foi enviado encaminhado o ofício para a SEMAS e já foi 

instalado o bebedouro no local. A coordenadora do Projeto Kenia confirma a instalação e agradece 
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a solicitação. Oficio 038/2014 – Conselho Tutelar Sul. Encaminhando o número de atendidos 

referente ao total de atendidos no ano de 2013 e nos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2013. Ofício 274/2014- Conselho Tutelar Norte informando os plantões referentes 

aos meses de junho, julho e agosto de 2014. Ofício 772/14 – Conselho Tutelar Sul. “... 

comunicar que a conselheira tutelar Luciana Renata Zanom de Mello, voltou a exercer sua função 

na data de 04.08.14, após licença de dois meses...”. Ofício 770/14 – Conselho Tutelar Sul. “... 

enviar a tabela das escalas de plantões do mês de agosto elaborada por este colegiado...”. Ofício 

765/14 – Conselho Tutelar Sul. ...” ...referente ao pagamento dos plantões extraordinários 

realizados, em virtude da defasagem do quadro funcional, ressaltamos que há meses este conselho 

tutelar é composto por apenas três conselheiros, tendo em vista, o afastamento medico das 

conselheiras: Luciana e Marina...solicitamos a referida compensação em 03 (três) dias, a contar 

do recebimento desta...” . A presidente informa que o conselho tutelar enviou um copia para 

SEMAS e ate o momento não temos resposta. Ofício 737/14 – Conselho Tutelar Sul. “... 

solicitando a instalação do Sistema de Informação para Infância e Adolescente – SIPIA... “ Ofício 

728/14. Conselho Tutelar Sul. “... vem por meio deste, manifestar o interesse de todos os 

conselheiros do Conselho Tutelar da região Sul e Norte, em participar da “Capacitação para 

Conselheiros Tutelares e Rede de Atendimento a Criança e Adolescente”  realizado na data de 

01.08.14... “. A presidente informa que após discussão com a mesa diretora, respondeu o oficio 

informando que devido a situação que se encontra os conselhos tutelares com a falta de 

conselheiros, no momento não irão realizar capacitação, Nas CORRESPONDÊNCIAS 

EXPEDIDAS temos: Ofício 97/2014. Delegado da Receita Federal. ”...solicita por meio deste 

informações referente a Destinação Solidária da pessoa física de abril /2014, sendo necessária a 

transferência para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança / Adolescente...”. Ofício 99/2014. 

5ª Vara Criminal. A presidente verbaliza que é  informando dos números da conta do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente, referente a possibilidade de depósitos dos valores 

decorrentes das penas ou medidas alternativas de prestação pecuniária. Ofício 124/2014. SEMAS 

“...encaminha a solicitação da ex-conselheira tutelar Deise Lucide dos Santos Oliveira...” . A 

presidente informa que a ex-conselheira informou para fins de aposentadoria que alguns meses não 

foram depositados as contribuições ao INSS. O encaminhamento foi realizado para a SEMAS. 

Oficio 112/2014. SEMAS. “... encaminha a solicitação dos conselheiros tutelares da região sul 

para devidas providencias a plantões realizados na ausência de conselheiros com atestado 

medico...”. Oficio 117/2014. Conselho Tutelar Norte e Sul. “... informar que não será possível o 

deferimento do pedido de participação dos Conselheiros da Região Norte e Sul na Capacitação 

....Tal posição é embasada na atual situação que se encontram com seu quadro de profissionais 

reduzido e a ausência dos mesmos acarretaria prejuízo as atividades desenvolvidas...”. Ofício 

117/2014A. “... encaminhar... referente ao atestado medico da conselheira Alexandra Queiroz...” 

Ofício 118/2014. Promotor da Infância e Juventude. “... levar ao conhecimento de Vossa 

Excelência, que no dia 30 de julho de 2014, aproximadamente as 10 horas, entramos em contato 

telefônico para solicitar algumas informações no Conselho Tutelar Norte, o qual fomos 

informados pela recepcionista que não havia nenhum conselheiro tutelar naquele momento...”. A 

presidente informa que a mesa diretora tomou a iniciativa devido a tal problema esteja ocorrendo 

com frequência.  Ofício 119/2014- AMICC.”...informando que o registro da Associação dos 

Amigos da Criança com Câncer ou Cardiopatia - AMICC neste conselho vencerá no dia 11 de 

setembro de 2014.Solicitamos que a Entidade entre com o pedido de Renovação..”. Ofício 

120/2014- SEMAS. “...encaminhar a solicitação da Entidade Comunidade Terapêutica Só Por 

Hoje...” referente a liberação da 3ª (terceira) parcela do recurso destinado ao Projeto Só Por Hoje 

Cidadania. Ofício 120/2014- SEMAS. “...encaminhar a solicitação da Entidade Comunidade 

Terapêutica Só Por Hoje...” referente ao bebedouro. Ofício 122/2014- ARPROM .”...informando 

que o registro da Associação Riopretense de Promoção do Menor- ARPROM neste conselho 

vencerá no dia 11 de setembro de 2014.Solicitamos que a Entidade entre com o pedido de 

Renovação..”. A presidente informa que foi encaminhado para os conselheiros um calendário de 

reuniões das comissões de Controle Social, Renovação e Inscrição de Registro e Monitoramento e 
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assessoramento dos conselhos tutelares. Após a leitura e comentário das correspondências, Carla 

passa para a PAUTA IV: RELATORIO DA COMISSÃO DE REGISTRO (DAMAS DE 

CARIDADE / ESCOLA VIVA). Solicita aos conselheiros Regina e Ivã que apresentem seu 

relatório de visitas na entidade Damas de Caridade. Do ponto de vista dos referidos Conselheiros o 

trabalho esta sendo realizado conforme o Plano de Trabalho, as atividades no momento da visita 

estavam acontecendo com qualidade, bem como toda a documentação se encontra em ordem. Os 

Conselheiros indicaram parecer favorável a renovação do registro junto a este Conselho. Os 

conselheiros Caroline e Leonildo realizaram visita na Escola Viva e relataram que as atividades 

estavam acontecendo com qualidade, mas apresentaram observações com relação aos alvará de 

bombeiro e vigilância sanitária, uma vez que estes ainda não foram regularizados junto aos 

respectivos órgãos. A presidente retoma a pauta discutida anteriormente sobre a questão dos 

documentos, principalmente sobre os alvarás do bombeiro e vigilância sanitária. Após discussão 

sobre o assunto, a plenária aprova a renovação do registro de ambas as entidades. Seguindo a 

PAUTA V- RELATORIO DA COMISSÃO DE ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR. A 

presidente informa que a comissão de eleição vem se reunindo e trabalhando no processo de 

eleição. Pontua a contratação da Faperp que realizou as provas escritas e psicológicas e segundo o 

Edital nº 05 – Listagem definitiva de inscrições homologadas foram  59 (cinquenta e nove) 

inscrições. Verbaliza que agora a comissão irá se reunir para a organização do processo de eleição 

que irá se realizar no próximo dia 24. Encerrada a discussão do assunto anterior, A Presidente 

inicia a PAUTA VI - RELATORIO DA COMISSÃO DE ANALISE DE PROJETO – 

EDITAL ITAÚ/DESTINAÇÃO SOLIDÁRIA, onde informa que o CMDCA enviou para todas 

as entidades, material sobre elaboração de Projetos para financiamento da Fundação ITAU e 

aquelas que tivessem interesse poderiam enviar via e-mail seus Planos de Trabalhos até o dia 

05.08.14. Ressalta que o eixo prioritário indicado por este Conselho foi para a qualificação e a 

profissionalização de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Carla Informou que 

apenas duas propostas foram apresentadas até a data estabelecida, sendo um da entidade Renascer, 

para capacitação de adolescentes portadores de deficiência, com meta de 40 atendidos/mês, no 

valor total de R$ 274.689.00 ( duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais). A  

outra proposta foi da SEMAS diante da demanda do Território do bairro Lealdade e Amizade para 

projeto de fortalecimento de vínculos para criança e adolescente em parceira com a SEMAS.  Carla 

coloca ambas propostas para a plenária, que após discussão e votação o Projeto do Lealdade e 

Amizade foi aprovado por unanimidade (doze) votos. Carla informa que será encaminhada carta 

convite para todas as Entidades para execução do referido projeto aprovado. A plenária coloca 

como uma segunda proposta, caso nenhuma entidade manifeste interesse pela execução do projeto 

em parceria com a SEMAS/CMDCA, que seja enviado o Projeto do Renascer. Quanto a 

Destinação Solidaria a presidente informa que ainda não fomos informados sobre o valor da 

arrecadação, embora tenha já sido encaminhados ofícios para a Receita Federal. PAUTA VII- 

RELATORIO DA COMISSÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. A presidente relembra 

que a comissão vem se reunindo desde julho/14 com o objetivo de elaborar o plano municipal de 

atendimento socioeducativo. Ressaltou que na ultima reunião a Comissão se dividiu em grupos 

para organização do trabalho. Pontua que se algum conselheiro tiver interessado em participar, a 

reunião é aberta.  OUTROS ASSUNTOS. A presidente solicita que a Comissão de 

Assessoramento ao Conselho Tutelar se reúna para acompanhamento dos conselhos, uma vez que 

estamos em processo de eleição. Ressalta ainda a convocação para a Comissão de Legislação se 

reunir após reunião ordinária. 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.  
 


