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Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, às quinze 1 

horas e trinta e oito minutos, na sala de reuniões da Secretaria Executiva dos 2 

Conselhos, reuniram-se o Presidente e os membros do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e a Secretária Executiva do 4 

CMDCA – Etelda Madsen, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 5 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Le is, referente à 6 

apresentação pela Conselheira Tutelar Eleita para a  gestão 2012-2014 – 7 

Sandra Elenice de Jesus Silvério, de documentos com probatórios de 8 

capacitação compatível com a ofertada pelo CMDCA/SE ASO, nos meses 9 

de novembro e dezembro deste ano; 2. Apreciação e a provação de 10 

Pareceres da Comissão de Leis referentes às denúnci as recebidas, 11 

relativas a dois Conselheiros Tutelares em exercíci o da função; 3. 12 

Apreciação e aprovação de parecer das Comissões de Projetos e 13 

Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao Plano de Trabalho e 14 

de Aplicação “Programa Liberdade Cidadã – Medidas S ocioeducativas em 15 

Meio Abeto” / Deliberação Nº. 052/2011 – CEDCA, apr esentado pela 16 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO.  O Presidente Pedro 17 

Maria Martendal de Araújo inicia a reunião cumprimentando a todos e informa a 18 

necessidade e urgência desta reunião, por ter que deliberar sobre assuntos de 19 

extrema importância. Argumenta que neste ano o CMDCA teve várias reuniões 20 

extraordinárias e que exigiram muito de todos e diante disso pede a 21 

compreensão de todos, pois o Conselho atende pedidos de várias áreas e 22 

nesta reunião pedidos da SEASO que têm prazos à cumprir no envio de 23 

documentos ao CEDCA e do Ministério Público. Dando sequência Pedro coloca 24 

a pauta em apreciação e solicita a exclusão do ponto de pauta nº. 2, que já foi 25 

esgotado junto à Comissão Especial de Leis e se houver necessidade no futuro 26 

serão feitos encaminhamentos à Plenária. Informa que trata-se de situação 27 

envolvendo os Conselheiros Tutelares em exercício, sendo eles a Sandra 28 

Elenice de Jesus Silvério e Wille Edegard Pohl, que primeiramente serão 29 

oficiados para se pronunciarem sobre os assuntos para posterior reanálise dos 30 



fatos aventados. Propõe então que a ponto de pauta nº. 3 passe a ser o ponto 31 

de pauta nº. 2. Após manifestações a plenária aprova por unanimidade a nova 32 

pauta que segue: 1. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  33 

Leis, referente à apresentação pela Conselheira Tut elar Eleita para a 34 

gestão 2012-2014 – Sandra Elenice de Jesus Silvério , de documentos 35 

comprobatórios de capacitação compatível com a ofer tada pelo 36 

CMDCA/SEASO, nos meses de novembro e dezembro deste  ano; 2. 37 

Apreciação e aprovação de parecer das Comissões de Projetos e 38 

Documentos e de Orçamento e Finanças, referente ao Plano de Trabalho e 39 

de Aplicação “Programa Liberdade Cidadã – Medidas S ocioeducativas em 40 

Meio Abeto” / Deliberação Nº. 052/2011 – CEDCA, apr esentado pela 41 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO;  Dando continuidade 42 

inicia-se com o ponto de pauta: 1. Apreciação e aprovação do Parecer da 43 

Comissão de Leis, referente à apresentação pela Con selheira Tutelar 44 

Eleita para a gestão 2012-2014 – Sandra Elenice de Jesus Silvério, de 45 

documentos comprobatórios de capacitação compatível  com a ofertada 46 

pelo CMDCA/SEASO, nos meses de novembro e dezembro deste ano; 47 

Etelda faz a leitura do parecer da Comissão de Leis, que após as 48 

considerações gerais diz: “a Comissão Especial de Leis,  tem como indicativo à 49 

plenária, o PARECER FAVORÁVEL à posse  da Conselheira Tutelar Sandra 50 

Elenice de Jesus Silvério, pois a documentação entregue é compatível com a 51 

capacitação ofertada pelo CMDCA/SEASO, contudo deverá apresentar até 52 

meia hora antes da posse, os documentos originais anexos ao documento do 53 

Escritório de Advocacia Vieira e Santos, recebidos pela Secretaria Executiva e 54 

datado de 22/12/2011”. O Presidente coloca o parecer em votação e a plenária 55 

aprova por unanimidade. A Conselheira Karla pergunta se Sandra será 56 

oficiada? Pedro confirma, que será oficiada ainda na data de hoje, para que a 57 

posse aconteça no período matutino em 29/12/2011. Na sequência Etelda faz a 58 

leitura do ponto de pauta 2. Apreciação e aprovação de parecer das 59 

Comissões de Projetos e Documentos e de Orçamento e  Finanças, 60 

referente ao Plano de Trabalho e de Aplicação “Prog rama Liberdade 61 

Cidadã – Medidas Socioeducativas em Meio Abeto” / D eliberação Nº. 62 

052/2011 – CEDCA, apresentado pela Secretaria Munic ipal de Assistência 63 

Social – SEASO; A pedido do Presidente Pedro, Etelda lê o parecer das 64 



Comissões de Avaliação de Projetos e Documentos e de Orçamento e 65 

Finanças, com o indicativo à plenária de PARECER FAVORÁVEL  a aprovação 66 

do Plano de Trabalho e Aplicação “Programa Liberdade Cidadã – Medidas 67 

Socioeducativas em Meio Aberto / Deliberação No. 052/2011 – CEDCA, 68 

apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, o qual 69 

será executado pelo Centro Especializado de Assistência Social – CREAS II. O 70 

Presidente coloca o parecer em votação e a plenária aprova por unanimidade. 71 

Pedro lembra a todos da Reunião Extraordinária que será realizada na Sala de 72 

Reuniões do 3º Piso da Prefeitura às 13h30 na data de 09 de Janeiro de 2012, 73 

que foi agendada em conjunto com o Vereador João Aguilar Neto, cuja pauta é 74 

iniciar as discussões de alterações da Lei Municipal No. 5.142/2009. Aproveita 75 

para salientar a importância da presença de todos. O Presidente agradece em 76 

nome do Conselho a participação de todos nas reuniões ao longo do ano e se 77 

desculpa caso tenha magoado alguém, pois a demanda de trabalho é grande e 78 

que sempre procurou fazer o melhor, até porque é necessário respeitar todos 79 

os pontos de vista e opiniões. A Conselheira Alande E. Tissiani informa que irá 80 

participar da reunião para discussão da Lei, mas também precisa o apoio de 81 

todos, durante o período de 06 à 20 do mês de janeiro, na retirada dos enfeites 82 

natalinos do centro da cidade. Na sequência Pedro sorteia uma Cesta de Natal 83 

e solicita ao convidado Senhor José Antonio dos Santos M. de Araújo, para 84 

retirar um nome dos participantes do sorteio, do qual participaram todos os 85 

Conselheiros presentes, convidados e trabalhadores da SEASO. Foi sorteada a 86 

estagiária de Serviço Social, Janaína Alves Teixeira, que agradeceu ao Pedro o 87 

presente. Pedro a parabeniza, agradece pelo trabalho realizado neste ano de 88 

2011 e lhe deseja um feliz 2012, extensivo a todos os presentes. Nada mais 89 

havendo a ser tratado, o Presidente, Pedro Maria Martendal de Araújo encerra 90 

a reunião do CMDCA às 15h56 e eu, Ingrid Stéphanie Queiroz dos Santos das 91 

Chagas, lavro a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim 92 

e pelo Presidente. 93 


