
Reunião Ordinária 
13.02.2008 

Aos treze dias do mês de fevereiro de 2008, às 18h38, reuniram-se na sala de 1 

reuniões do 3º andar, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 2 

do Adolescente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01) Deliberação e 3 

aprovação da ata da reunião anterior; 02)Substituição de Conselheiros nas 4 

Comissões; 03)Renovação dos Registros das Entidades, Serviços e Programas- 5 

Resolução 001/2008;04)Resultado da Campanha Tributo à Cidadania- 2007;05) 6 

Critérios de Partilha dos recursos do FIA 2007; 06)Solicitação da Entidade 7 

CAOM de prorrogação do Certificado de registro; 07)Formação da Comissão 8 

Eleitoral do Conselho Eleitoral; 08)Formação da Comissão Organizadora do 9 

CMDCA;09)Informes: Visita à entidade CAID e Conferência da Juventude; 10) 10 

Assuntos gerais. O presidente chama a todos bem-vindos desejando um bom ano 11 

de trabalho e de ordenamento de nossos trabalhos. Justifica a necessidade de 12 

transferência da data da reunião de quarta-feira passada a qual era subseqüente a 13 

um feriado e a sua transferência facilitou a providência dos dados necessários para a 14 

presente reunião. Dando seqüência o presidente, fazendo a leitura da pauta do dia, 15 

questiona se algum Conselheiro gostaria de incluir algum ponto. Conselheira Leoni 16 

solicita inclusão no ponto Assuntos Gerais para informação a respeito do Convênio da 17 

SEASO (Secretaria de Ação Social com a SEPAL (Sociedade Espírita Paz, Amor e 18 

Luz). Conselheira Iara solicita espaço para prestar um informe. O presidente solicita a 19 

inclusão de deliberação sobro ofício da SECJ (Secretaria da Criança e Juventude) o 20 

qual solicita a presença do presidente do CMDCA em reunião na data de 14.02.2008 21 

as 14 horas na sala de reuniões do 3 andar da Prefeitura, fala que em contato extra-22 

oficial por telefone com a secretaria executiva a SECJ solicitou a presença de mais 23 

quatro conselheiros. O presidente faz a leitura do ofício. O Secretário de Ação Social, 24 

Santo Savi, solicita ainda que em Assuntos Gerais seja lhe dado um espaço para 25 

informar sobre a Casa de Passagem. O presidente agradece a presença dos 26 

visitantes que nos honram com sua presença. Prosseguindo propõe a deliberação 27 

sobre a ata da reunião anterior a qual foi enviada a todos com antecedência, a qual é 28 

aprovada por todos sem alterações. Deliberando sobre o assunto de pauta: 29 

02)Substituição de Conselheiros nas Comissões; O presidente solicita a Janete 30 

que informe quais são as vagas disponíveis nas Comissões,  Janete fala que são: 31 

duas vagas para a Comissão de Orçamento e Finanças, sendo uma governamental e 32 

outra não governamental, duas vagas para representantes governamentais na 33 

Comissão de Projetos e Análise de Documentos, cinco vagas na Comissão Especial 34 



de Leis, sendo destas duas governamentais e três não governamentais e uma vaga 35 

governamental na Comissão Especial do Plano Municipal dos Direitos da Criança e 36 

do Adolescente. O presidente solicita que os conselheiros proponham-se as 37 

Comissões. Sendo que as Comissões ficam compostas da seguinte forma: Comissão 38 

de Finanças: Santo Savi como representante governamental; como representante não 39 

governamental: Daniele Furlan da Silva. Comissão de Projetos: Angelita e Terezina 40 

Ferraz; Comissão de Leis: suprime-se uma vaga governamental e a representação 41 

não governamental é composta pelos conselheiros  Nilson e Leoni e a Comissão do 42 

Plano é completada por  Rosângela Fatima Santiago da Silva. Esgotado este assunto 43 

o presidente inicia o assunto 03)Renovação dos Registros das Entidades, 44 

Serviços e Programas- Resolução 001/2008; fala que a resolução será projetada e 45 

que gostaríamos da contribuição de todos para que se procedam as demais 46 

alterações que se façam pertinentes. Santo questiona o porquê da nomenclatura 47 

utilizada ser “registro” e não de “inscrição” como no Conselho Municipal de 48 

Assistência Social. Janete explica que as recomendações de nomenclatura procedem 49 

dos Conselhos Nacionais e Estaduais, reitera que o texto da Resolução 001/2008 que 50 

será apresentado foi aprovado pela Comissão de Projetos e que teve poucas 51 

alterações em relação à 003/2007, a mudança substancial está na obrigatoriedade 52 

das Entidade, Serviços, Programas e Projetos entregarem o relatório mensal e isto 53 

ser condicionante à validade do registro junto ao Conselho. Janete procede a leitura 54 

da Resolução. Santo questiona se as entidades serão avisadas em tempo hábil. 55 

Janete informa que as correspondências já estão prontas. O presidente senhor Rui 56 

fala da preocupação do Conselho em prestar o mesmo atendimento aos Serviços 57 

Governamentais e não governamentais, sendo que a Resolução faz as mesmas 58 

exigências a ambas. O presidente propõe a votação do texto da Resolução a qual é 59 

aprovada por unanimidade de nove votos. Informando sobre o assunto  04)Resultado 60 

da Campanha Tributo à Cidadania- 2007; O presidente informa a todos que está 61 

sendo encaminhada comunicação através de ofício aos contribuintes informando a 62 

respeito da arrecadação bem como em agradecimento aos colaboradores, reiterando 63 

que este é o momento de agradecer.  Janete esclarece que de repente algum 64 

contribuinte possa não receber o comunicado em razão do desconhecimento em 65 

relação ao seu endereço.O presidente explica a planilha entregue a todos a qual 66 

expõe valores que do FIA Municipal 2007, sendo que o total soma-se em R$ 67 

305.917,29( Trezentos e cinco mil novecentos e dezessete reais e vinte e nove 68 

centavos), sendo que destes R$ 238.080,44( Trezentos e trinta e oito mil, oitenta 69 

reais e quarenta e quatro centavos) é a arrecadação da Campanha Tributo à 70 



Cidadania; R$ 7.836,85(Sete mil oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco 71 

centavos) de destinações do Judiciário referente as multas e R$ 60.000,00(sessenta 72 

mil reais) foi o depósito do Instituto Votorantin para continuidade do Projeto de 73 

parceria já iniciado no ano passado. Portanto será disponibilizado R$ 74 

245.917,29(Duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e 75 

vinte e nove centavos) para a divisão entre Entidades, Serviços, e Projetos do 76 

Município que estejam atendendo criança e adolescente e devidamente credenciadas 77 

junto ao CMDCA. O presidente fala que será feito um levantamento quanto ao 78 

aumento de número de doadores para que possa verificar-se o avanço em doadores 79 

pois isso nos interessa para que  avalie-se o progresso da campanha. Continua 80 

esclarecendo que ao que diz respeito a parceria com o Instituto Votorantin de 81 

capacitação permanente de    educadores e trabalhadores da área social, a etapa de 82 

2008 referente aos R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) serão atendidos 20(Vinte) 83 

adolescentes os quais foram selecionados dentre 160(Cento e sessenta) que 84 

participaram da primeira etapa,  são os bolsistas do Projeto de 2008, os quais estarão 85 

sendo multiplicadores mirins. Vera, coordenadora do projeto em 2007, fala que houve 86 

um atraso na execução naquele ano em razão da necessidade abertura de crédito 87 

especial na Câmara e por isso o Projeto ainda está em execução.O presidente 88 

continua dizendo que dos valores a pouco expostos a partilha será realizada 89 

conforme o que preconizar a normativa que aprovarmos na próxima discussão 90 

referente ao ponto de pauta 05) Critérios de Partilha dos recursos do FIA 2007. O 91 

presidente solicita à Janete que proceda a leitura da minuta da resolução 002/2008 92 

proposta pela Comissão. A minuta é projetada e lida em voz alta. A proposta é 93 

aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo o presidente propõe a deliberação 94 

a respeito do assunto: 06)Solicitação da Entidade CAOM de prorrogação do 95 

Certificado de registro O presidente solicita a Janete que faça a leitura do ofício 96 

009/008 da entidade CAOM. Janete explica que a entidade teve seu registro renovado 97 

em abril de 2007 por um período de 04 meses, para que realizasse a alteração 98 

estatutária para que dissociasse a entidade do governo municipal, o que não foi 99 

realizado e a entidade vem solicitar a renovação nesse mês. O presidente faz a leitura 100 

do parecer e reitera que a Comissão solicita neste uma motivação do porque da 101 

demora das alterações e da necessidade de discussão com o Prefeito municipal para 102 

que sejam alteradas as previsões. Santo, presidente do CAOM fala da importância da 103 

entidade e das profundas alterações que o Estatuto deverá sofrer, porém acredita na 104 

boa vontade do prefeito municipal em adequar o que se faça necessário, porém 105 

ressalta sua preocupação da entidade tornar-se uma ONG independente 106 



considerando que o terreno e dependências físicas são do município. Senhor Nilson 107 

considera que a municipalização é a melhor saída principalmente quando do 108 

gerenciamento de entidade. Rui considera que o encaminhamento do Conselho 109 

precisa ser firme pois um prazo já foi descumprido, pondera que a situação é séria e 110 

por isso a preocupação do Conselho. Rui fala que a cobrança do Conselho não é de 111 

uma hora para outra ou por capricho, tem suas responsabilidades e é preciso que se 112 

resolva o que couber. Santo fala que acredita que a questão pode ser avaliada como 113 

facilidade de desvio de dinheiro público. Nilson fala que em momento algum isso foi 114 

cogitado e não admite tal argumentação. O presidente propõe a votação do Parecer o 115 

qual é aprovado por maioria de votos, com uma abstenção. Prosseguindo o 116 

presidente propõe a deliberação do ponto de pauta: 07)Formação da Comissão 117 

Eleitoral do Conselho Tutelar O presidente fala que a Comissão Especial que deve 118 

ser composta no momento é aquela que organiza todo o pleito do Conselho Tutelar e 119 

deve ser paritária. Janete lembra que os Conselheiros interessados em candidatar-se 120 

ou tem parentesco com algum candidato não pode integrar a Comissão. O presidente 121 

solicita que os Conselheiros voluntariem-se e dessa forma a Comissão é composta 122 

por: Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de 123 

representação não-governamental: Nilson Lehmkul,Alessandra Paganini, Terezinha 124 

Ferraz, Danielle Furlan da Silva. Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do 125 

Adolescente de representação governamental: Veralúcia Clivati Martins, Luzia de 126 

Aguiar Soares, Jovane dos Santos Borges, Rosangela Fátima Santiago da Silva, 127 

sendo legitimada pela plenária por unanimidade de votos. Deliberando a respeito do 128 

assunto: 08)Formação da Comissão Organizadora do CMDCA O presidente lembra 129 

que o mandato desta gestão do Conselho vence em 30 de junho de 2008 e por isso 130 

deve ser organizado novo pleito. Janete lembra que os Conselheiros da sociedade 131 

civil organizada que pretendem reconduzir-se não poderão compor a comissão. O 132 

presidente solicita que os Conselheiros voluntariem-se e dessa forma a Comissão é 133 

composta e a plenária legitima a composição com unanimidade de votos, sendo: 134 

Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de representação 135 

não-governamental:Rui Tamarandurgo Dias da Rosa e Leoni Prestes Naldino. 136 

Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente de representação 137 

governamental:Veralúcia Clivati Martins e Luzia de Aguiar Soares. Discutindo-se 138 

sobre: 09)Informes: O Presidente comunica a todos que alguns conselheiros 139 

estiveram em visita realizada junto à entidade CAID- Casa de Apoio Irmã Dulce a 140 

pedido da SEASO a qual recebeu esta missão dada Vara da Infância e Juventude, 141 

continua dizendo que o relatório de visita foi encaminhada a referida Vara. Janete 142 



convida a todos os Conselheiros a participarem da I Conferência Municipal de 143 

Políticas para a Juventude que será realizada no dia 27/02/2008 no Centro de 144 

Convenções e Eventos. Vera fala que esta Conferência é uma das ações referente ao 145 

Pacto pela Juventude que foi encaminhada pela Secretaria da Criança e Juventude 146 

para assinatura de todos os Conselheiros, solicita a assinatura de todos. Santo 147 

informa a todos que o processo para municipalização dos Abrigos está tudo 148 

encaminhado, o projeto para concurso está encaminhado. Vera passa um informe 149 

como porta voz de Iara a respeito dos leitos hospitalares de saúde mental para 150 

adolescentes que sempre foi uma lacuna na área de saúde mental a qual foi sanada e 151 

leitos foram disponibilizados em Marechal Cândido Rondon. Leoni solicita 152 

informações a respeito do encaminhamento para a renovação do convênio do 153 

município com a SEPAL, Leoni fala que a entidade está no aguardo, porém a SEASO 154 

está retirando os equipamentos. Vera explica que o Programa está recebendo 155 

equipamentos novos e não está retirando nada e quanto a renovação de convênio 156 

não há resolução  por parte da SEASO. Rui resgata os encaminhamentos dizendo 157 

que o CMDCA está no aguardo do posicionamento da SEASO, o que deverá ser feito 158 

nos próximos dias e que o posicionamento da entidade é de formalizar convênio 159 

conforme ata do CMDCA da época. Não havendo mais nada a tratar o presidente 160 

encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu Janete Krack 161 

Magnagnagno, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim 162 

e pelo Presidente. 163 


