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Ata Reunião Extraordinária 03/2012 Data: 21/06/2012
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada no dia 21/06/2012, ás 09;30min,com a presença dos Conselheiros: Rosali
Panini,Maria Yoshimi Shibata, Osnil da Silva Medeiros, Edicléia Santos, Thiago Augustus Montoro, Márcia
Castanho, Rubens Franco Ferraz, Luzia Aparecida dos Reis, Vanessa Sinhori Silva, Jucilene Aparecida da
Conceição, Laoclarck Miotto e Anajara de Moura e tendo como pautas: 1) aprovação da ata anterior, 2)
Conselho Tutelar, 3)outros assuntos. Após a leitura da ata anterior, o Conselheiro Sr. Lao Miotto e também
Secretário Municipal do Bem Estar Social, explicou sobre as melhorias e investimentos feitos no Conselho
Tutelar como; mudança da sede do CT, de um imóvel alugado para uma sede própria, situada na Av.
Mandaguari,120, próximo ao Fleck Madeiras. Em andamento a compra de equipamentos de informática,
solicitação de internet da operadora OI e a compra de um veículo já licitado, sendo um Renault Sandero para
uso exclusivo do CT. Frisou que a Secretaria do Bem Estar Social esta sempre visando dar as melhores
condições de trabalho para o Conselho Tutelar. Seguindo o Dr. Thiago Augustus Montoro, conselheiro
representante da Procuradoria Municipal, relatou sobre fatos ocorridos envolvendo o Conselho Tutelar e
precisamente o Conselheiro Luiz Otávio, sobre a decisão judicial de reintegração de posse contra Sr. Jurandir
e sua família. Mesmo sendo uma decisão judicial a Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, deu
todo o apoio necessário a família, inclusive solicitou ao CT que acompanhasse o desfecho da situação pelo
fato de existir crianças na família, que inclusive foram encaminhadas pelo CT para a Casa da Criança e do
Adolescente até a família conseguir novamente se estabilizar. O Conselheiro Luiz Otávio, diante dessa
situação elaborou um oficio ao Ministério Público juntamente com o relatório de atendimento prestado pelo
CREAS, mais fotos e vídeos, relatando que o Executivo Municipal não comunicou o CT para que fizesse um
acompanhamento detalhado. O fato grave que o CMDCA constatou, foi que essas informações são destinadas
somente a rede municipal de assistência, o que não aconteceu. O Conselheiro divulgou essas informações em
redes sociais,jornais e Câmara Municipal, onde foi lido o oficio em reunião pelo Presidente da Casa. Para
apurar esse fato considerado grave, o Dr, Thiago propôs a abertura de sindicância contra o Conselho Tutelar e
o Conselheiro Luiz Otávio. A Plenária aprovou a abertura de sindicância e para isso foi formada uma
Comissão com os Conselheiros: Osnil da Silva Medeiros, Rosali Panini, Edicléia espinel Santos e a Vice
Presidente do Conselho Jucilene Aparecida .A comissão se reunirá na próxima semana para começar as

apurações. Outros assuntos; a Conselheira Anajara apresentou um projeto que esta sendo desenvolvido no
Colégio Gratulino onde estuda,denominado de Rua da Alegria. Onde crianças e adolescentes desenvolvem
atividades físicas e esportivas o dia todo. Projeto aceito pelo CMDA,será elaborado
reuniões futuras.Sem mais para o dia,finalizamos. Guaratuba, 21/06/2012.

e apresentado em

