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Aos cinco dias do mês de março de 2008, às 18h29, reuniram-se na sala de reuniões do 3º 1 

andar, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para 2 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01) Deliberação e aprovação da ata da reunião 3 

anterior; 02)Posse dos novos representantes da SEMED; 03) Indicação de Conselheiro 4 

para a Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família; 04)Utilização de recursos 5 

remanescentes do FIA 2006; 05)Entidade CAOM: Justificativa;Reunião com Executivo 6 

06)Eleição dos Conselhos Tutelares; 07)Eleição de composição do CMDCA gestão 7 

2008/2010; 08)Correspondências recebidas; 09)Assuntos gerais. O presidente dá inicio a 8 

reunião desejando a todos uma boa noite desejando a todos uma boa reunião, diz que os 9 

assuntos de pauta por ordem forma priorizados aqueles que necessitam de votação. Propõe a 10 

deliberação sobre a pauta do dia a qual é aprovada por todos. Propõe a deliberação do ponto:  11 

01) Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior, para a qual Santo solicita que na 12 

linha 116 conste sua abstenção na votação e onde se lê “por unanimidade de votos”, leia-se “ 13 

por maioria de votos, com uma abstenção” e  Daniele solicita que na linha 138 onde se lê “não 14 

governamental”, leia-se “governamental”. Prosseguindo a reunião o presidente solicita a 15 

apreciação do assunto: 02)Posse dos novos representantes da SEMED; para o qual Claudia 16 

faz a leitura do ofício encaminhado pela referente Secretaria. São empossados os Conselheiros. 17 

Nilson questiona quantos representantes tem a SEMED, o presidente lê o artigo da lei que cita 18 

que serão dois membros titulares e dois suplentes. Discutindo a respeito do assunto: 03) 19 

Indicação de Conselheiro para a Instância de Controle Social do Programa Bolsa 20 

Família; O presidente questiona se a representação deva ser não governamental. Janete 21 

responde que preferencialmente sim pois os Conselhos representarão o segmento não 22 

governamental, e as vagas governamentais serão supridas pelas Secretarias Municipais. O 23 

presidente questiona se alguém se propõe. Fernanda Pappe se propõe, porém Luzia lembra que 24 

a entidade Centro Social Marista, à qual Fernanda pertence foi acionada a apresentar candidato, 25 

porém não está claro sobre o interesse da  entidade em participar. O presidente solicita que 26 

outros conselheiros proponham-se com a possibilidade de ocupar a suplência. Sr. João Mendes 27 

propõe-se, embora tema sua disponibilidade dependendo dos horários. Luzia esclarece o grupo 28 

na primeira reunião indicará os melhores horários. As indicações são aprovados por 29 

unanimidade pela plenária. Deliberando a respeito da 04)Utilização de recursos 30 

remanescentes do FIA 2006; O presidente fala que alguns Programas Municipais, citando-os, 31 

não utilizaram todos os recursos disponibilizados na partilha do FIA 2006. Luzia esclarece que 32 



os recursos não forma utilizados em razão dos pregões que apresentaram-se desertos e por isso 33 

não sendo possível a aquisição dos equipamentos. Nilson questiona se os valores são altos. Rui 34 

cita os valores por Programa, sendo eles:  Agente Jovem: R$ 6.268,62; Casa de Passagem 35 

Feminina e República Masculina: Total: R$ 1.715,00; Casa de Passagem Masculina: R$ 36 

4.759,00; CREAS II: R$ 2.011,20; Eureca I: R$ 4.220,00; Eureca II: R$ 1.781,87. Rui fala da 37 

Resolução 004/2007 que cita em seu  Art. 14 que – Os recursos liberados deverão ser gastos no 38 

ano vigente quando forem destinados  Projetos e Programas Municipais, em caso de entidades 39 

deverá ser conforme prazo do convênio. Caso contrário, o valor deverá ser devolvido ao 40 

FMDCA. Esclarece que como esta decisão já foi tomada pelo Conselho e por isso não ocorreu 41 

a convocação da Comissão. Janete faz a leitura do artigo 14 da Resolução 004/2007. Rui diz 42 

que no caso do CAOM/Abrigos o repasse foi feito de forma direta como no caso dos Programas 43 

municipais. Janete diz que entende que esta situação mostra a dificuldade da fusão que 44 

acontece na entidade de público e privado. Senhor Nilson questiona se ainda existe a 45 

necessidade dos Programas sugere que se delibere na data de hoje para que estes façam um 46 

Projeto solicitando. Cleverson fala que diante disso seria viável a aprovação na data de hoje 47 

pois a solicitação já está posta. O presidente diz que seria interessante que esta solicitação seja 48 

apresentada como uma espécie de anexo na solicitação do FIA 2007. Santo lembra que todo o 49 

recurso deverá ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Rui pondera que o fato já se 50 

consumou, pois o recurso não foi gasto porém ainda está disponível. Rui diz que algumas 51 

solicitações são as mesmas, outras são diferente daquilo que se deliberou em 2007. Rui reitera 52 

sua sugestão de que este recurso seja deliberado como um anexo na solicitação de FIA 2007, 53 

porém com planilha separada. Sr. Nilson apóia a proposta de Rui. O presidente propõe a 54 

votação. Cleverson diz que então não há necessidade de votação. Luzia solicita 55 

esclarecimentos. Senhor Nilson diz que o recurso não volta pois ele está na conta. Luzia diz que 56 

entende que são duas propostas: uma da SEASO que se delibere pelo gasto do recurso 57 

imediatamente e outra do CMDCA que seja reapresentado Projeto juntamente com a solicitação 58 

de 2007. Luzia diz que a preocupação é a morosidade do sistema em razão da necessidade da 59 

abertura de crédito na Câmara. Fernanda fala que votando essa proposta deve ser revogado o art 60 

14 da Resolução e essa proposta esta vinculada a este artigo, sugere que o prazo dado seria de 61 

12 meses. Rui diz que a proposta de Fernanda infringe a lei municipal. Rui apresenta nova 62 

proposta: de que seja votada a proposta da SEASO, faz a leitura dos itens solicitados. Rui 63 

questiona se há alguma objeção. Janete diz que dessa forma não poderá fazer menção a partilha 64 

do ano passado. Rui propõe a votação das solicitações da SEASO conforme ofícios 65 

apresentados. Proposta aprovada por unanimidade de votos. Deliberando a respeito do assunto: 66 

05)Entidade CAOM: Justificativa;Reunião com Executivo O presidente informa a todos que 67 

a entidade CAOM apresentou a justificativa da entidade referente a não adequação em tempo. 68 



Claudia faz a leitura da justificativa, constante no ofício 026/2008. Rui lembra que a 69 

prorrogação do prazo já foi aprovada, condicionada a apresentação desta justificativa lida no 70 

momento. Fala que foi realizada reunião com o Executivo quando foi esclarecido que os 71 

encaminhamentos serão feitos de acordo com a legislação vigente, sob orientação jurídica. 72 

Santo fala que no momento da deliberação do Conselho não era presidente da entidade e por 73 

isso não tem conhecimento integral das dificuldades e encaminhamentos tomados pela entidade 74 

naquele momento. Rui diz que o encaminhamento da reunião com o prefeito é a de atender o 75 

determinante da lei, porém sem a proposição de extinção da entidade, ressalta que ao CMDCA 76 

muito não afeta já que o que nos interessa é que a criança e o adolescente sejam atendidos e que 77 

acionando a entidade direcionou sua atenção para uma possível irregularidade. Salienta que os 78 

demais dispositivos do Estatuto serão revistos. Ao dar prosseguimento à reunião o presidente 79 

propõe a deliberação a respeito do ponto de pauta:  06)Eleição dos Conselhos Tutelares:  80 

Janete fala que a Comissão Especial designada por este Conselho, propõe à plenária que a data 81 

de eleição seja 06.06.2008, com antecedência, diferente do pleito anterior para que haja tempo 82 

hábil para que os eleitos participem de capacitações. Fala também do Calendário proposto que 83 

se apresenta da seguinte forma: 06.05.2008-Prazo para registro das candidaturas;16.05.2008 84 

-Prazo para inscrição dos delegados;07.05 à 20.05- Exame dos documentos dos 85 

Candidatos pela Comissão Eleitoral e Ministério Público; 27.05.08- Publicação das 86 

habilitações dos candidatos; 28 à 30.05.08-Prazo para recurso;; 06.06.2008-Votação para 87 

escolha dos conselheiros e apuração dos votos; 09. 06.2008-Publicação dos Conselheiros 88 

eleitos – Conselhos Oeste e Leste; 30.06.2008 - Cerimônia de posse do  Conselho Tutelar 89 

Oeste; 01.07.2007 - Início do mandato do Conselho Tutelar Oeste; 02.01.2009 -Posse do 90 

Conselho Tutelar Leste; Janete continua dizendo que a Comissão não fixou data para a 91 

apresentação dos candidatos aos delegados, sendo que por sugestão da plenária é definida a 92 

data de 28.05.08. Referente ao horário da eleição, Janete esclarece que a Comissão definiu o 93 

horário de 12h às 20h, privilegiando os horários de intervalo para que os delegados não tenham 94 

dificuldades de votar, porém atenta para o fato de que a lei prevê o horário de 9h às 17h. Rui 95 

diz que não há o que discutir pois se está na lei faz-se cumprir. O presidente propõe a votação 96 

do Calendário proposto pela Comissão o qual é aprovado por unanimidade. Santo levanta um 97 

questionamento referente às pessoas que tenham o direito a dois votos. Rui diz que a 98 

recomendação da Promotora no pleito anterior foi a do delegado votar apenas uma vez, 99 

portanto Santo poderá indicar uma pessoa para representar a entidade CAOM, conforme prevê 100 

a lei. Percebendo que o assunto se esgota o presidente inicia a discussão do assunto de pauta:  101 

07)Eleição de composição do CMDCA gestão 2008/2010;  dizendo que esta gestão do 102 

CMDCA encerra-se em 30 de junho deste ano. Janete fala que a Comissão vem propor a 103 

Plenária a data de 20.06.2008 para a realização da eleição do CMDCA e a data de 03.06.2008 104 



como prazo para inscrição dos delegados e candidatos. O presidente propõe a votação das datas 105 

as quais são aprovadas por unanimidade. Prosseguindo delibera-se sobre:  106 

08)Correspondências recebidas; Janete fala que a SECJ- Secretaria da Criança e Juventude, 107 

através da equipe regionalizada convoca o presidente do CMDCA bem como o Secretaria de 108 

Ação Social e  representantes das entidades que desenvolvem abrigamento para reunião neste 109 

dia 06 de março no auditório da FAG, para  apresentar os Projetos do FIA Estadual propostos 110 

por esta Secretaria e por isso acredita que possivelmente haverá reunião extraordinária neste 111 

mês. Janete faz a leitura do ofício do Conselho Tutelar o qual foi enviado a SEASO com a 112 

solicitação de substituição do aparelho pré-pago por pós-pago. Santo fala da impossibilidade de 113 

troca dos aparelhos celulares em razão dos contratos e do custo alto o qual a Secretaria não 114 

poderá arcar. Maria da Glória, Conselheira tutelar fala da necessidade de celular.  Discutindo a 115 

respeito de: 09)Assuntos gerais  Rui fala que a Vara da Infância tem apreendido alguns 116 

equipamentos e destinado ao CMDCA para que este destine às entidades. Janete faz a leitura 117 

dos itens, citando a sua destinação e esclarecendo que as entidades assinarão termo de cedência 118 

no momento da retirada. Sem mais a tratar o presidente Sr Rui Tamarandurgo Dias da Rosa 119 

encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu Janete Krack Magnagnagno lavro a 120 

presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente. 121 


