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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 06 – 29/10/2020 

 
Nos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, estiveram reunidos no 
Centro de Convivência do Idoso (CCI), os membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA), bem como, os membros do Conselho Tutelar, 
para tratar dos seguintes assuntos, conforme a pauta encaminhada no convite. O 
primeiro assunto tratado foi sobre o Ofício nº 97/2020, encaminhado pelo Núcleo 
Regional de Educação, solicitando ao CMDCA apoio às ações que devem ser realizadas 
pelo Conselho Tutelar em relação às buscas ativas de alunos em situação de evasão 
escolar por não estar realizando as atividades remotas propostas pelas escolas. De 
acordo com o ofício, o Conselho Tutelar não tem realizado as buscas ou dado reposta 
via SERP (Sistema Educacional da Rede de Proteção), assim, os “processos” ficam 
paralisados, sem que a escola possa atualizar ou lançar novas informações. Após ser 
indagado sobre a situação, o Conselho Tutelar encaminhou o Ofício nº 269/2020, 
relatando que a demanda de informações sobre as situações de evasão escolar estão 
aumentando consideravelmente, pois devido ao registro no sistema SERP, as 
informações seguem ao Conselho Tutelar, neste documento o referido conselho justifica 
que os atendimentos são realizados por ordem de prioridade, ou seja, vítimas de 
estupro, agressão física, abandono de incapaz, Ministério Público e posteriormente 
atividades não entregues, mas que o Conselho Tutelar vem buscando alimentar o 
sistema gradativamente. Ofício nº 113/2020 informa o CMDCA que o Conselho Tutelar 
deixará de atender na sua sede a partir do dia 13/03/2020, atendendo apenas plantão 
nos casos de Urgência, considerando o Decreto nº 26557, o qual refere-se a situação de 
emergência em Saúde Pública em decorrência a pandemia COVID-19. Ofício nº 
170/2020 informa ao CMDCA que o Conselho Tutelar voltará a cumprir a escala normal 
de trabalho. Ofício nº 251/2020, apresenta a Ata da reunião realizada no dia 
04/09/2020, para conhecimento que durante a reunião foram tratados assuntos 
referentes aos atrasos e assiduidade dos referidos conselheiros tutelares, bem como 
problemas apresentando dificuldades com os plantões, solicitando ao setor de RH a 
implantação do relógio ponto. Flavia também informou os presentes que o Sr. Luiz 
Antônio e a Sra. Lidiane estão afastados. Ofício nº 020/2020 encaminhado pela Guarda 
Mirim refere-se a abertura do Edital nº 05/2020  sobre a abertura das inscrições do 
Programa Aprender Fazendo e cumprindo a Resolução nº 07/2018, a qual dispõe a 
promoção do acesso de adolescentes e jovens de vulnerabilidade à aprendizagem 
profissional, dispondo de 30% das vagas do presente curso, assim, segundo consta a 
SMAS encaminhou à Guarda Mirim, um total de 24 inscrições. Ofício nº 17/2020, 
destina-se a Secretaria Municipal de Assistência Social, com intuito de identificar se 
houve algum tipo de falha por parte da equipe técnica do CRAS Monte Alegre, em 
relação ao acompanhamento da família de Lorenzo. Tal solicitação veio por parte da 
Comissão Interna de Sindicância do Conselho Tutelar. Ofício nº 18, o CMDCA 
encaminhou a 18ª Subdivisão Policial/ TB, orientando para que sejam reestabelecidos 
novos fluxos de atendimento, de forma que as escutas sejam efetivadas, afim de que se 
possa dar prosseguimento investigativo, de forma a evitar que as crianças e os 
adolescentes continuem expostos a qualquer situação de risco. Ofício nº 19/2020 
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encaminhado ao Gabinete do Prefeito, o CMDCA solicita informações sobre a Rede de 
Enfrentamento à Violência Intrafamiliar, bem como o levantamento e a determinação 
de um novo fluxo de atendimento afim de que as escutas sejam efetivadas, porém não 
obtivemos respostas. Ofício do CMDCA nº 20/2020, solicita a Secretaria Municipal de 
Cultura, Esporte e Recreação a indicação de uma nova representante desta secretaria, 
pois a Sra. Jacqueline Aparecida Lemes Prestes, requereu a este Conselho o seu 
afastamento devido a sua pré-candidatura. Desta forma, a SMCER, encaminhou o Ofício 
nº 09/2020, indicando a Sra. Ana Carolina Lúcio, para compor o CMDCA. Ofício do 
CMDCA nº 21/2020 encaminhado para a Secretaria Municipal de Finanças, solicita a 
atualização do valor total no orçamento referente ao FMTB CMDCA ECA. Sobre a 
campanha de IRRF, no site da PMTB está disponibilizado um canal de informações sobre 
os procedimentos de doações, Flavia também informou que o CMDCA já está realizando 
reuniões com a Acitel e com o Ministério Público, a fim de viabilizar novos incentivos 
para as doações tanto pessoas físicas, como também jurídicas. E por fim, foi organizada 
uma Comissão para avaliar a renovação de registro do CREAS Liberdade Cidadã e a 
inserção de um novo curso no Projeto Pescar, sendo definido os representantes 
governamentais, a Sra. Alexandra Clara Botareli Saladini e a Sra. Lindamir de Paula 
Santos Raimundo, e não governamentais a Sra. Cacilda Maria Martins Aleixo e a Sra. 
Bruna Pontes Malinovski. Nada mais havendo a tratar, esta ata segue assinada por mim, 
Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais presentes. 


