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Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2008, às 18h34, reuniram-se na sala 1 

do Secretário de Ação Social, os membros do Conselho Municipal dos Direitos 2 

da Criança e do Adolescente, para tratar do seguinte assunto de pauta: 3 

01.Prazo dado à entidade CAOM para adequações estatutárias; 02.Prazo 4 

dado ao município para as adequações de vigilância sanitária e de 5 

bombeiros; 03.Registro dos Programas CAPSi e CAPS ad; 04. FIA 6 

Municipal 2007; O presidente dá início à reunião agradecendo a presença de 7 

todos falando sobre a importância da presente pauta e por isso da convocação 8 

em caráter extraordinário. Faz a leitura da Pauta do dia propondo a inversão de 9 

pauta, a fim de deliberarmos primeiro sobre o assunto 02.Prazo dado ao 10 

município para as adequações de vigilância sanitária e de bombeiros o 11 

qual passa a ser o primeiro assunto a ser tratado em razão da presença de 12 

Marcos, gerente administrativo da SEASO. Dando prosseguimento à reunião o 13 

presidente faz a leitura da CI no 685 da SEASO, encaminhada ao CMDCA em 14 

atenção ao assunto tratado, a qual informa ao CMDCA que as adequações 15 

estão sendo providenciadas sendo que o pregão para a contratação do serviço 16 

será realizado nos próximos dias. Rui fala que a presente correspondência 17 

poderia estar ampara com documentos administrativos que possam comprovar 18 

as providências. Marcos fala que poucas são as adequações que ainda 19 

precisam ser feitas sendo que apenas o CREAS II já tem as duas licenças. 20 

Marcos diz que transcorrido o pregão o prazo para que a empresa vencedora 21 

apresente a documentação é a de 10 dias. Rui fala que a problemática consiste 22 

na garantia de que o processo está acontecendo. Jovane diz que se tudo 23 

transcorrer tranqüilamente em pouco tempo tudo será adequado, porém caso 24 

haja algum problema com o pregão volta-se à estaca zero.  Nilson fala que ao 25 

que parece realmente as adequações estão ocorrerão. Marcos fala que nunca 26 

foram feitas tantas adequações num curto período de tempo e que muito foi 27 

melhorado nos Serviços e Programas. O presidente fala que as adequações 28 

estão ocorrendo pois o Conselho está requerendo as adequações com o 29 

objetivo de nivelar as exigências com àquelas que são feitas às entidades. 30 

Janete lembra que atualmente os Programas estão sem certificação e que o 31 

Conselho concedeu os prazos para as adequações. O presidente propõe então 32 

que seja concedido novo prazo ao Município para apresentar as licenças 33 



sanitárias e de corpo de bombeiros, porém os Serviços e Programas continuam 34 

sem certificação. Propõe o prazo de 90(noventa) dias. A proposta é aceita pela 35 

plenária em votação unânime. Deliberando sobre o assunto 01.Prazo dado à 36 

entidade CAOM para adequações estatutárias o presidente diz que a 37 

Comissão de Projetos, Registros e documentos foi chamada para discussão a 38 

respeito do assunto, mas não entrou em consenso em razão da complexidade 39 

do assunto e por isso a Comissão não apresenta parecer. Sr. Nilson, 40 

presidente da Comissão de Projetos fala que a entidade CAOM encaminhou 41 

correspondência ao CMDCA a qual é lida pelo presidente, o ofício 070/2008 da 42 

entidade afirma que a mesma não fará as adequações relativas ao item 43 

estatutário que delibera sobre a indicação de presidente. O presidente diz que 44 

a entidade apresentou parecer jurídico da Procuradoria Jurídica do município o 45 

qual ampara a entidade nesta decisão. Sr. João fala da problemática da 46 

demora das alterações.  Sr Nilson fala da complexidade da decisão que a 47 

entidade deve tomar pois a mesma não tem uma diretoria constituída, diz do 48 

desgaste e indisposições que o assunto traz. Santo Savi presidente da 49 

entidade fala que o parecer jurídico cita o artigo do Código Civil no qual o 50 

parecer se ampara. Fala que a questão da modificação referente ao Código 51 

Civil é uma balela que deve ser esquecida. Fala que a entidade fará outras 52 

alterações referentes aos objetivos da entidade. Diz que não vê um problema 53 

nesta situação e alerta de que se a entidade for representada ou perder a 54 

certificação a entidade buscará uma liminar para garantir que a indicação do 55 

presidente da entidade seja feita pelo prefeito. Diz que caso a entidade perca o 56 

registro a entidade não receberá recursos e será fechada. Nilson fala do 57 

radicalismo do posicionamento da entidade e diz que o Conselho deverá 58 

informar à Promotoria para que o assunto seja tratado na instância da justiça. 59 

Afirma que o trabalho do CAOM é realizado com méritos e que o que o 60 

Conselho quer é que a mesmo se adéqüe. O presidente fala da preocupação 61 

do CMDCA frente aos privilégios que a entidade pode ter como por exemplo: 62 

votos nas eleições dos Conselhos de direitos e Tutelar, no caso do parecer 63 

jurídico que outras entidades não alcançarão atendimento na procuradoria 64 

jurídica, entre outros. Vera fala das facilidades que o município encontrava na 65 

contratação através do CAOM e que pode ser um ônus à entidade em que esta 66 

sofre ações trabalhistas. Vera diz da dificuldade que a entidade encontrará em 67 

reincidir o contrato dos educadores em razão da municipalização dos Abrigos. 68 

Vera propõe ainda que o Conselho não satisfeito com o explicativo da entidade 69 



amparado no parecer jurídico solicite apoio ao Ministério Público. O presidente 70 

propõe que frente ao posicionamento da entidade a mesma tenha seu registro 71 

junto ao CMDCA renovado por um período provisório, até 31 de outubro, e que 72 

o Ministério Público seja informado, pensando que de repente até esta data o 73 

Ministério Público já tenha se pronunciado. A votação é realizada e a 74 

proposição do presidente aprovada por unanimidade. Deliberando sobre 75 

03.Registro dos Programas CAPSi e CAPS ad; Claudia, técnica da 76 

Secretaria Executiva faz a leitura do parecer da Comissão Ref. Solicitação de 77 

registro do CAPSi e CAPSad o qual propõe que seja concedido o registro 78 

provisório do CMDCA por um período de 6 meses para que apresente as 79 

licenças de corpo de bombeiros e licença Sanitária no caso do CAPSi e licença 80 

de corpo de bombeiros do CAPS ad. Janete explica que ambos já  tiveram 81 

certificação no CMDCA porém após o ano de 2005 não apresentaram mais a 82 

documentação e por isso estavam sem certificação. O parecer da comissão é 83 

votado e aprovado por unanimidade. Prosseguindo o presidente fala sobre 04. 84 

FIA Municipal 2007; lembrando a todos que neste último ano tivemos uma 85 

arrecadação de 50%  superior à do ano anterior, e que nesta nova campanha 86 

não podemos perder aquele doador do ano passado. Solicita à Comissão que 87 

apresente a proposta de deliberação. Janete explica que a Comissão, ao 88 

verificar que algumas entidades estavam sem as licenças de Corpo de 89 

Bombeiros e Sanitária, resolveu possibilitar que as que necessitassem de 90 

recursos financeiros para as adequações refizessem seus Projetos e 91 

utilizassem o recurso do FIA para as adequações, dizendo que este foi um dos 92 

motivos da demora pela deliberação. Diz que a proposta da Comissão é a de 93 

que sejam feitas duas resoluções a primeira de liberação dos recursos do 94 

FIA 2007 a serem repassados para as Entidades, Serviços e Programas e 95 

Projetos: Entidades – CAOM Portal do Sol – R$ 28.102,08 (vinte e oito mil, 96 

cento e dois reais e oito centavos); Centro Social Marista – R$ 5.118,20 97 

(cinco mil, cento e dezoito reais e vinte centavos); Guarda Mirim – R$ 98 

14.991,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e um reais); Lar dos Bebês – 99 

R$ 12.021,00 (doze mil e vinte um reais); Recanto da Criança – R$ 50.000,00 100 

(cinqüenta mil reais);  Serviços, Programas e Projetos – Casa de Passagem 101 

Feminina – R$ 1.250,00 (hum mil, duzentos e cinqüenta reais); Casa de 102 

Passagem Masculina – R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Casa República 103 

Masculina – R$ 4.000,00 (quatro mil reais); CREAS – R$ 9.500,00 (nove mil e 104 

quinhentos reais); CREAS II – R$ 7.708,00 (sete mil, setecentos e oito reais); 105 



EURECA I – R$ 11.200,55 (onze mil, duzentos reais e cinqüenta e cinco 106 

centavos); EURECA II – R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais); Família 107 

Acolhedora – R$ 11.000,00 (onze mil reais); PROJOVEM – R$ 18.250,00 108 

(dezoito mil, duzentos e cinqüenta reais); e outra de reserva de recursos do 109 

FIA 2007 para as Entidades, Serviços, Programas e Projetos que estão 110 

providenciando suas adequações, sendo elas: CEMIC – R$ 25.259,91 (vinte e 111 

cinco mil, duzentos e cinqüenta e nove reais e noventa e um centavos); 112 

Pastoral da Criança – R$ 10.530,00 (dez mil, quinhentos e trinta reais); CAPS 113 

i – R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); CAPS ad – R$ 9.766,00 (nove mil, 114 

setecentos e sessenta e seis reais). O presidente propõe que a proposta da 115 

Comissão seja votada a qual é aprovada por unanimidade. Não havendo mais 116 

nada a tratar, o Presidente encerra a reunião agradecendo a presença de 117 

todos, e eu, Janete Krack Magnagnagno, lavro a presente ata que, após lida e 118 

aprovada, será assinada por mim e pelo presidente. 119 


