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Aos quatro dias do mês de junho de 2008, às 18h32, reuniram-se na sala de reuniões 1 

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

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

aprovação da ata da reunião anterior; 02)Eleição do Conselho Tutelar; 03) 4 

Capacitação para Conselheiros Tutelares; 04) Eleição CMDCA; 05)Assuntos 5 

gerais; O Presidente do CMDCA, Rui Tamarandurgo Dias da Rosa, chama a todos 6 

bem vindos lembrando que esta é a última reunião ordinária da presente gestão. 7 

Questiona se há solicitações de inclusão de pauta, sendo que Vera em nome da 8 

SEASO, solicita a inclusão do assunto: Requerimento da Câmara de Vereadores 9 

referente ao Conselho Tutelar. O presidente faz a leitura da pauta a qual fica 10 

organizada da seguinte forma: 01) Deliberação e aprovação da ata da reunião 11 

anterior; 02)Eleição do Conselho Tutelar; 03) Capacitação para Conselheiros 12 

Tutelares; 04) Eleição CMDCA; 05) Requerimento da Câmara de Vereadores 13 

referente ao Conselho Tutelar 06)Assuntos gerais- Programa EURECA I; 14 

Deliberando sobre a ata da reunião anterior o presidente lembra que de praxe a ata é 15 

repassada antecipadamente para que se possa realizar a leitura antes da reunião. O 16 

presidente propõe a 01) Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior a qual 17 

é aprovada por todos. 02)Eleição do Conselho Tutelar; Janete fala que a eleição 18 

acontecerá neste dia 06.06.2008 no auditório da Prefeitura Municipal e que foram 19 

homologadas 74 candidaturas. Sr. Nilson, presidente da Comissão Eleitoral, chama a 20 

todos a estarem presentes na abertura da eleição e na apuração dos votos para dar 21 

maior transparências à eleição, dizendo que a Comissão trabalhará numa escala de 22 

revezamento. Santo fala que é importante que os conselheiros estejam presentes pois 23 

algumas pessoas tem o entendimento de que a SEASO é a responsável pela eleição, 24 

porém é o CMDCA o responsável por todo o processo. Rui fala que como também é 25 

delegado pôde observar a visão particular de alguns candidatos que propõe-se à uma 26 

intervenção social, quando esta não é uma ação de Conselheiro Tutelar a qual é a de 27 

defesa e garantia dos direitos da Criança e do Adolescente. Vanderlei, Conselheiro 28 

Tutelar fala que há uma visão equivocada de alguns candidatos quando se propõe a 29 

tal para terem um emprego e não uma função de Conselheiro Tutelar e por isso a 30 

necessidade de uma capacitação anterior ao registro das candidaturas. Sr. Nilson fala 31 

da intenção da Comissão Eleitoral que percebe a dificuldade e limitação da lei atual 32 

para que seja alterada a lei municipal que discipline o próximo processo eleitoral. Sra 33 



Ivete do CRP fala da experiência do município de Medianeira que faz a pré-seleção 34 

dos candidatos ao Conselho Tutelar através de prova psicológica e escrita. Silvana, 35 

representante da SEMED, fala que também é candidata e que enfrenta uma 36 

dificuldade grande quando os delegados não recebem os candidatos alegando já 37 

terem escolhido seus 10 candidatos. Sr. Nilson sugere que para a próxima eleição 38 

seja solicitado às entidades de que quando da indicação dos representantes que 39 

estes estejam propícios e aptos a receber os candidatos e selecioná-los. Rui fala de 40 

que quanto à mudança da lei já houve algumas tentativas para a tal, porém sempre 41 

com um temor de que a coisa possa piorar, pois o desejo que se apresenta é a de 42 

que seja a votação aberta a toda a população. Vanderlei fala do encaminhamento do 43 

CONANDA na forma de Projeto de Lei para que o voto seja aberto e o salário 44 

equiparado ao de professor. Dando prosseguimento à reunião o presidente propõe a 45 

deliberação  03) Capacitação para Conselheiros Tutelares; Janete fala que a 46 

Capacitação será realizada tendo várias temáticas a primeira sobre operacionalização 47 

do SIPIA e depois encontros com o Dr. Sérgio, Dra. Simone e também com a SEASO. 48 

Vanderlei pergunta se haverá uma recomendação de que seja convocação do 49 

Conselho para que sejam qualificados todos mesmo aqueles que forem reeleitos e 50 

que por isso podem posicionar-se contrários a participação. Vera fala da questão do 51 

auxiliar administrativo do Conselho Tutelar estar participando, porém constando que 52 

quem deve alimentar o Sistema é o próprio Conselheiro Tutelar e não o auxiliar 53 

administrativo. Vanderlei  fala que é necessário ser estendido aos auxiliares em razão 54 

da necessidade de formatação. Rui fala da obrigatoriedade de participação de todos 55 

os Conselheiros e de que a eventual necessidade de falta pode ser justificada. A 56 

plenária delibera para que os Conselheiros Tutelares eleitos estejam participando da 57 

capacitação e de que as necessidades de faltas deverão ser justificadas. Deliberando 58 

sobre 04) Eleição CMDCA; Rui fala que ontem encerrou-se o prazo para as 59 

entidades indicarem seus candidatos e delegados para participarem da eleição do 60 

CMDCA gestão 2008/2010. Fala que no dia 20 de junho a eleição ocorrerá das 12 às 61 

20 horas. Reitera que esta gestão do Conselho está sendo encerrada e por isso há a 62 

necessidade de realizar-se reunião extraordinária, já pré-agendada para o dia 25/06 63 

às 18h15. Iara fala de sua preocupação referente aos novos Conselheiros de Direitos 64 

pois, às vezes os novos Conselheiros não tem idéia do que significa o Conselho de 65 

Direitos e por isso solicita que também seja estendida uma capacitação à estes. Rui 66 

sugere que no primeiro dia de reunião seja feita uma explanação sobre atribuições do 67 

CMDCA. Vera sugere que nas primeiras reuniões se traga ao conhecimento dos 68 

novos Conselheiros os serviço da rede de atendimento da Ação Social bem como da 69 



saúde, educação, esporte, etc para que não reduzirmos a Política dos Direitos da 70 

Criança e do Adolescente à Assistencia Social. 05) Requerimento da Câmara de 71 

Vereadores referente ao Conselho Tutelar Vera fala que a Câmara de Vereadores 72 

solicitou à SEASO um estudo sobre a possibilidade de descentralização dos 73 

Conselhos Tutelares Leste e Oeste, diz que o Regimento Interno do CMDCA faz a 74 

previsão de que a designação do local e horário e funcionamento do Conselho Tutelar 75 

deverá ser feito pelo CMDCA e por isso a SEASO resolveu submeter o assunto à 76 

Plenária do Conselho, continua dizendo que o parecer da Secretaria seria a de 77 

buscar-se no patrimônio do município os prédios existentes com possibilidade de 78 

abrigar o funcionamento do Conselho na região Leste, dizendo ainda que a SEASO 79 

não dispõe de local disponível porém a responsabilidade é de todo o município. Caso 80 

não haja local deverá ser feita a previsão de recursos para tal para ano de 2009 já 81 

que não existe previsão orçamentária para tal. Janete lembra que o CMDCA já teve 82 

essa intenção no ano de 2006, mas a mudança não foi encaminhada. Vera sugere 83 

que seja negociada a disposição de um local pelo 6 BPM já que o mesmo dispõe de 84 

um equipamento financiado por recursos do FIA. O presidente propõe a plenária que 85 

se vote pela descentralização do Conselho Tutelar, votação favorável e unânime. 86 

Deliberando sobre 05)Assuntos gerais- Programa EURECA I; Rui observa que a 87 

situação de convênio entre SEPAL e  EURECA I, cujo prédio é da SEPAL e está 88 

sendo utilizado pela Secretaria está parada. Lembra que no momento da reforma, 89 

com recursos do Fia Municipal, foi pactuado que a SEASO poderia utilizar por um 90 

período de 8 anos, o que foi modificado pela SEASO em 2004 e por isso o Convenio 91 

estaria encerrado. Porém lembra que como já foi informado a este Conselho a 92 

diretoria desta entidade autorizou que o presidente do CMDCA encaminhasse a 93 

renovação deste Convênio pois a entidade dispõe-se a renovar o convênio. Santo 94 

lembra da dificuldade que o Programa encontra em razão da mudança que é feita 95 

todos os finais de semana e como está sendo construída a sede própria do Programa 96 

é preciso reavaliar a necessidade da continuidade do Convênio. Janete fala que 97 

mesmo que o EURECA tenha outra sede é grande a necessidade de ações sócio-98 

educativas na região do Interlagos que apresenta questões de extrema 99 

vulnerabilidade. O presidente solicita à SEASO que estude a situação e dê um 100 

encaminhamento pois o recurso do FIA foi utilizado e deve ser utilizado para o 101 

atendimento à Criança e ao adolescente.Não havendo mais nada a ser tratado, o 102 

Presidente encerra a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Janete Krack 103 

Magnagnagno, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim 104 

e pelo Presidente. 105 


