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ATA N.°09 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 09ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 01 de 

outubro, às 15 horas, por vídeo conferencia pelo 

Google Meet. 

 

No dia um de outubro de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniram-se pela plataforma do Google 1 

Meet, as conselheiras Jéssika Nunes de Castro Santos, Vivian Fontes, Elis Regina Campos Moura 2 

de Oliveira, Fernanda Cristina da Silva, Giulianie Aparecida Machado, Luciana Zago, William 3 

Pereira Correa, Ana Maria Pelúcio de Andrade Almada, Andrea Filipini Rodrigues Lauermann, 4 

Admilson Pedroso de Lima, Fatima Aparecida Aires de Oliveira, Bruna Danielen Oliveira Santos, 5 

Luciana Aparecida Silva, Ana Carolina Cursino Silva Aman, Eugênia Christina B. F. Silva, Eliane 6 

Cruz e Eliane Helena da Silva. E os ouvintes Leila Aparecida Pisani Rocha, Mariana Brito Horta 7 

Nogueira, Amanda dos Reis Velloso Francisco, Leiliane Cristina Cursino Ribeiro e Valéria Fortes. 8 

Leitura de atas anteriores: realizada leitura da ata da reunião ordinária ocorrida em 03/09/2020 9 

e ata da Reunião Orientativa ao CT 09/09/2020, com aprovação unanime do colegiado das duas 10 

atas.  11 

Pauta do dia: 1. Procedimentos para análise dos questionários OSC: A conselheira Bruna 12 

explicou que após última reunião do CMDCA, assim como havia sido deliberado, foram enviados 13 

os questionários para as 24 OSC (s) inscritas neste conselho, e que até a presente data 21 destas 14 

OSC (s) responderam os questionários, totalizando 30 questionários recebidos. Observou-se que 15 

número de questionários é maior do que as OSC (s), devido alguns casos a mesma OSC executar 16 

mais de um serviço/programa ou projeto. Bruna propôs que para otimizar tempo, fosse criada 17 

comissão de análise do cenário apresentado. Após votação e concordância dos conselheiros para 18 

criação da comissão, a mesma foi composta pelas seguintes conselheiras do CMDCA:  Giulianie 19 

Aparecida Machado, Luciana Zago, Ana Carolina Cursino Silva Aman e Fernanda Cristina da 20 

Silva. 2. Procedimento para momento com candidatos: aberta discussão, Luciana (presidente) 21 

apontou a proposta como sendo uma alternativa para conhecimento das “intenções” dos 22 

candidatos com relação ao segmento criança e adolescente. Mariana (ouvinte) teve oportunidade 23 

de contar a última experiência nas eleições municipais anteriores em que o CMDCA realizou tal 24 

momento com os candidatos e que este foi muito rico. Contudo após discussão dos conselheiros 25 

foi analisada necessidade de suspensão desta proposta por hora, devido insegurança do tema e os 26 

desafios do momento de pandemia, em especial o de realizar encontro que favoreça a participação 27 

popular como CMDCA prioriza. Proposto pela conselheira Vivian, a votação de que esta pauta 28 

seja melhor discutida pelos conselheiros em momento mais oportuno. Aberta votação, os 29 

conselheiros manifestaram-se via chat da plataforma, sendo unanime para a não realização neste 30 

momento. 3. Procedimentos para Edital para projetos via CMDCA: Luciana (presidente) 31 

abriu o tema, descrevendo a importância da elaboração do Diagnostico para que seja possível 32 

abertura de edital via CMDCA, e abriu a seguinte votação visando uso do FUMCAD: a) realizar 33 

diagnóstico e abrir edital para OSC (s) ou b) realizar contratação de empresa para elaborar o 34 

diagnóstico, aberta votação foi unanime a deliberação para opção b) realizar contratação de 35 

empresa para elaborar o diagnóstico. 4. Discutir ausência de conselheiros do CMDCA sem 36 
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justificativa e apresentação do documento de desligamento de conselheiro representante do 37 
Irmão Altino: Bruna explicou que nas últimas reuniões fez contato com alguns conselheiros que 38 

não estavam comparecendo nas reuniões do CMDCA, e que conforme regimento interno, tal 39 

ausência possibilita medida de advertência e até exclusão destes. Vivian pontuou o Artº 15 do 40 

regimento interno, e sugeriu votação para devidas medidas. Aberta votação, foi unanime entre os 41 

conselheiros para envio de advertência, conforme prevê Artº 15 do regimento interno do 42 

CMDCA. Na oportunidade foi apresentada carta de desligamento recebida da OSC (s) Irmão 43 

Altino, informando o desligamento da representação da funcionaria Isabel. E com relação ao novo 44 

quadro de vacância, o CMDCA deliberou que seja encaminhado via e-mail paras OSC (s) 45 

registradas neste conselho quanto a: 01 suplente para compor a representação da Proteção Social 46 

Básica. Após discussão do tema, o colegiado votou e aprovou por unanimidade as seguintes 47 

providencias para solução da situação de vacância: Considerando a situação de isolamento social 48 

e calamidade pública por conta do COVID-19, bem como as medidas preventivas sanitárias 49 

estabelecidas para este momento, que impossibilitam o processo de Assembleia, resolve como 50 

medida excepcional solicitar indicações das organizações sociais registradas no CMDCA para a 51 

representação. As indicações devem ser enviadas conforme documentação e orientações previstas 52 

em resolução, até 19/10/2020 através do e-mail do CMDCA e serão avaliadas pelo conselho em 53 

reunião ordinária a ser realizada na data 05/11/2020 por vídeo conferencia. 5.    Agendamento 54 

reunião extraordinária especial e sigilo: Vivian propôs que a reunião extraordinária com os 55 

conselheiros tutelares, deliberada em reunião do CMDCA anterior, ocorra como Reunião 56 

Extraordinária Especial, com convocação somente dos conselheiros do CMDCA que estiveram 57 

reunidos por meio de encontro virtual ocorrida em 30/09/2020 para pautar este tema. Aberta 58 

votação foi unânime a decisão favorável à proposta. E feita ainda votação de que a ata e roteiro da 59 

referida reunião extraordinária especial, será lavrada sigilosamente sem publicação como de 60 

costume, aberta a votação unanime o parecer favorável à medida de sigilo quanto à ata. 6. 61 

Situação suplência no CT: Luciana (presidente) explicou que este acréscimo na pauta se deu em 62 

razão excepcional e urgente, explanando a situação de vacância e ação errônea do CT, em acionar 63 

suplente para cobrir férias, conforme já havia sendo acompanhado por este colegiado em reunião 64 

anterior. Luciana fez leitura de um documento que havia sido acabado de ser protocolado na 65 

Secretaria de Assistência Social, em que Sr. Marcelo apresenta-se apto a assumir a função de 66 

conselheiro tutelar a partir de 04/10/2020. Vivian apontou a falta de protocolo e formalidade por 67 

parte do CT, que poderia ter tido consequências piores caso não houvesse sido observado e 68 

“corrigido”. Vivian fez esclarecimentos quanto aos procedimentos legais que envolvem a 69 

suplência do CT, e que este papel cabe ao Departamento de RH da prefeitura. Aberta votação para 70 

envio de oficio urgente ao DP da prefeitura, informando a situação do conselheiro Marcelo, sendo 71 

votação unanime aprovando a medida. 7. Casa dos conselhos – situação uso: Luciana 72 

(presidente) explicou que a Casa dos Conselhos já pode ser utilizada para reuniões, mas ainda 73 

continua sem acessibilidade para PCD e uso de internet, bem como arquivo ainda não está 74 

disponível no local. Em contato com a Daniele Calheiros da SMAS, foi informada a solicitação 75 

junto a Câmara Municipal de doação de equipamentos e utensílios para estruturação da Casa, e 76 

que somente após esta estrutura pronta à mudança da secretaria de apoio dos conselhos e arquivos 77 

será concretizada. Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela presidente 78 

Luciana Aparecida Silva e a secretaria do CMDCA Bruna Danielen Oliveira Santos, no dia 01 de 79 

outubro de 2020. 80 


