
Ata 085/2019: ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDCA EM 2019. 1 

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove reuniram-se na sala de reuniões do 2 

Conselho os membros que segue para a reunião extraordinária convocada mediante oficio pelo 3 

Conselho Tutelar. Estiveram presentes nesta reunião os seguintes membros: Cleusa Petrekic, 4 

Larissa Aroma Martins, Raquel Puhl, Micheli Pancotte, Lais Alves, Alynne Taynara de Souza e 5 

Rogério Ferreira Miranda e Conselheiros Tutelares Tairone Batista Alves, Elizines da Silva 6 

Ribeiro, Francisca Pereira da Silva, Lucilene de Amorim Gonçalves e Daiane Cristine de 7 

Oliveira bem como a Secretária de Assistência Social Neusa Petrekic. Pauta I - A reunião foi 8 

convocada pelo Conselho Tutelar onde a Sra. Francisca agradeceu a presença de todos e disse 9 

que essa reunião tem como objetivo conhecer os membros do Conselho de Direitos, seu 10 

presidente e demais conselheiros, em seguida o Conselheiro Tairone Batista Alves informou que 11 

a participação do Conselho de Direitos junto com o Conselho Tutelar é fundamental para 12 

sempre melhorar a atuação dos Conselheiros Tutelares. Na oportunidade foi informado pelo 13 

Conselho de Direitos que as campanhas que eram realizadas pelo Conselho Tutelar em anos 14 

anteriores a exemplo da campanha de 18 de Maio, essa sim pode ter a participação dos 15 

Conselheiros Tutelares, já outras ações ficam vedadas pelo Conselho Tutelar devido ao II 16 

(segundo) período de escolha de conselheiros tutelares. Pauta II - Outra questão que foi 17 

discutido é com relação  a retirada de crianças/adolescentes e ficar em hotel, levando em 18 

consideração a exposição de criança/adolescentes. A Secretária Neusa  ressaltou que o 19 

município ainda é pequeno e não possui condições de manter uma casa transitória tanto pelo 20 

fator financeiro como pela demanda existente, assim considera-se o Hotel ainda a melhor opção 21 

de acolher os conselheiros com as crianças/adolescentes também com relação a segurança. Os 22 

demais conselheiros presentes consideram que a forma como está sendo desenvolvido as 23 

questões de retiradas ainda é a melhor forma de atender e acolher essa demanda, uma vez que há 24 

procedimentos anteriores ao acolhimento que devem ser desenvolvidos ainda no município. 25 

Encerrando essa pauta definiu-se que será mantido a forma como vem sendo desenvolvido 26 

tendo em vista que os direitos da criança/adolescente não estão sendo violados.  Pauta: III – 27 

refere-se a orientação Jurídica tendo em vista que são dois assessores jurídicos e por vezes um 28 

deste realiza a orientação e poucos dias depois assume o mesmo caso de forma particular em seu 29 

escritório. Nesse assunto a Secretária Neusa informou que reuniu com os assessores jurídicos e 30 

definiu-se que os casos que envolvem Conselho Tutelar ou Cras, não serão mais atendidos de 31 

forma particular pelos assessores; IV – Os conselheiros também solicitaram o local de 32 

restaurante caso seja necessário devido ao acolhimento de algumas Crianças ou Adolescentes, 33 

nesse caso a Secretária Neusa informou que o novo local é o espaço VIP e o mesmo oferece 34 

janta quando necessário. Pauta V – O presidente Rogério informou que o novo processo de 35 

escolha abre espaço para todos os conselheiros se inscreverem, caso a mesma seja sancionada 36 

pelo Presidente e se colocou a disposição dos conselheiros para contribuir no que for necessário 37 



e pediu para que os mesmos permaneçam com diálogo entre a equipe para atuar de forma 38 

qualificada. Nesse aspecto a conselheira Francisca e Daiane informaram que o trabalho no 39 

conselho não é uma tarefa fácil porém gratificante e de muito aprendizado. Assuntos Diversos.  40 

Pauta VI – Foi repassado informações sobre a programação de 18 de Maio onde solicitou-se o 41 

apoio de todos os conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares nessa campanha, a qual 42 

ficou assim organizada: 13, 14 e 15 de maio palestra nas escolas da zona urbana e rural, 17 de 43 

maio caminhada simbólica no período da manhã e Pit Stop no período da tarde as 16:00 horas. 44 

Sobre o Veículo antigo do Conselho Tutelar a Secretária Neusa informou que o mesmo foi 45 

cedido para a Secretaria Municipal de Educação uma vez que os conselheiros tutelares possuem 46 

outro novo para atuar em suas funções. Com relação as diárias para deslocamento a Secretária 47 

Neusa informou que caso o deslocamento ocorra em final de semana ou feriado o pagamento 48 

será realizado no próximo dia útil e deve-se ter muito cuidado com os comprovantes para anexar 49 

junto ao relatório de viagem, uma vez que o Setor de Controle Interno está analisando cada caso 50 

e os comprovantes devem estar de acordo para não correr o risco de devolver as diárias. 51 

Ressaltou ainda que as mesmas mudaram de valor a partir desta data.  Nada mais havendo a 52 

tratar, eu,_______________________________ Larissa Aroma Martins, membro deste 53 

conselho, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 54 
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