
Ata 089: Aos dois dias do mês do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove às quinze 1 

horas e quatorze minutos reuniram-se na sala de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos 2 

da Criança e do Adolescente os conselheiros: Raquel Puhl, Michele Pancote, Lais Alves, Luiz 3 

Vitorio da Silva, Larissa Aroma Martins, Neiry Silva Freitas e Rogério Ferreira Miranda. A 4 

reunião tem como pauta I- Resposta do Conselho Tutelar referente ao Termo de Declaração 5 

recebido por um usuário do Conselho Tutelar, II  Falta de compromisso com a Carga Horária, 6 

realizada por alguns Conselheiros Tutelares. Iniciando a reunião pela Primeira Pauta o 7 

Conselheiro Presidente Rogerio informou que recebeu o relato dos Conselheiros Tutelares, bem 8 

como cópia dos atendimentos realizados a família de E.C.S. e sua esposa F.L.H. Os relato e a 9 

documentação confirma o que foi mencionado na reunião anterior pelos Conselheiros Tutelares 10 

e o Sr. Presidente informa ainda que após a última reunião do Conselho de Direitos recebeu um 11 

e-mail da promotoria de justiça solicitando que este conselho de direitos tome os Procedimentos 12 

Administrativos Disciplinares pertinentes ao caso citado no Termo de Declaração. Diante do 13 

fato este conselho solicitou a presença do assessor jurídico José que ao tomar posse da 14 

documentação orientou que de acordo com a Lei Municipal 546/2012 (quinhentos e quarenta e 15 

seus do ano de dois mil e doze) em seu art. 27 (vinte e sete) onde diz: “O processo disciplinar 16 

terá início mediante peça informativa escrita de inciativa de membro do CMDCA, do ministério 17 

Público ou de qualquer interessado, contendo a descrição dos fatos e, se possível, a indicação 18 

de meios de prova dos mesmos.” Seja instaurado processo administrativo disciplinar. Diante do 19 

exposto ficou decidido por todos os presentes de que será instaurado Processo Administrativo 20 

de acordo com a Lei Municipal acima mencionada, ficando como representante Governamental 21 

do CMDCA Sra. Larissa Aroma Martins e como representante não Governamental o Sr. 22 

Rogerio Ferreira Miranda. Os demais representares (órgãos) serão oficiados pelo CMDCA com 23 

posterior encaminhamento ao Poder Executivo para os procedimentos cabíveis. Passando para a 24 

Segunda Pauta o presidente informou que recebeu dos Conselheiros Tutelares um oficio 25 

informando que se reuniram enquanto colegiado no dia trinta de agosto do corrente ano e ficou 26 

acordado que a partir desta data os conselheiros que faltarem em seus horários de trabalho sem 27 

justificativa, esta ausência será informada ao Conselho de Direitos, essa situação deu origem 28 

devido a alguns conselheiros que não estão cumprindo com suas responsabilidades de carga 29 

horária. Diante do exposto este conselho acolheu o oficio recebido e em caso de reiteração de 30 

conduta de falta será tomadas as providencias cabíveis de acordo com a Lei Municipal. Nada 31 

mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata que após lida e aprovada foi por todos os 32 

presentes assinada.  ____________________________________________________________ 33 
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