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Ata 074/2018: ATA DA REUNIÃO DA ORDINÁRIA DO CMDCA EM 2018. 1 

Às dezesseis horas e doze minutos do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito, 2 

reuniram-se na sala de reuniões do Conselho, os membros conforme segue: Cleusa 3 

Petrekic, Luiz Vitorio da Silva, Raquel Puhl, Neiry Silva Freitas, Rosiner Lobelein, Lais 4 

Alves, Debora Mendonça e Celia Cozer. Também estiveram presentes como ouvintes a 5 

Conselheira Suplente Tatiane Stange Ghizoni. A reunião teve a seguinte pauta: I – 6 

Leitura Ata da Reunião anterior, ordinária e extraordinária; II – Resposta as indagações 7 

do Conselho Tutelar; III – Calendário Anual das Reuniões; IV – Fundo Municipal dos 8 

Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA); V- Boletim de Ocorrência; VI - Selo 9 

Unicef e VII – Assuntos Diversos. Iniciando pela Primeira Pauta - a presidente Cleusa 10 

passou a palavra para a Conselheira Neiry que realizou a leitura das atas das reuniões 11 

anteriores, sendo a ordinária de número setenta e dois e extraordinária de número 12 

setenta e três, que após lida foi por todos os presentes aprovada e assinada. A segunda 13 

pauta que trata das indagações realizadas pelas conselheiras tutelares na reunião 14 

extraordinária, a presidente Cleusa informou que a Assistente Social da Secretaria de 15 

Assistência Social, Joceli Friedrich esteve em Cuiabá/MT na semana anterior e 16 

conversou diretamente com a Presidente do Conselho Estadual Cleidi Eliane de Souza e 17 

com os Conselheiros Estaduais Leandro Momente e Lindacir Rocha Bernardon, onde 18 

orientaram que diante do questionamento de horas adicionais, sugere-se a investigação 19 

de quantas horas realmente são realizadas pelas conselheiras, assim seria interessante a 20 

elaboração de uma planilha de acompanhamento por aproximadamente sessenta dias 21 

para verificar as possiblidades de banco de horas ou horas extras. E com relação aos 22 

encontros de colegiado encontra-se descrito no Estatuto do Conselho Tutelar que essa 23 

situação faz parte das atribuições dos conselheiros e portanto não acarreta o pagamento 24 

de horas adicionais. Diante do exposto definiu-se por unanimidade que será elaborado 25 

oficio pela presidente Cleusa solicitando planilha de acompanhamento de horas 26 

adicionais pelo período de sessenta dias, com entrega quinzenal desta planilha para este 27 

Conselho de Direitos e outro oficio informando a situação do encontro de colegiado 28 

incluindo inclusive os artigos do Regimento Interno do Conselho Tutelar para 29 

conhecimento. Na oportunidade a Conselheira Raquel achou oportuno solicitar também 30 

a divulgação dos horários de atendimento das conselheiras, inclusive os horários de 31 

plantão com nome, endereço e telefone de contato das conselheiras uma vez que devido 32 

aos problemas de ligação com a rede móvel as instituições como polícia civil e militar 33 

principalmente, ficam sem saber quem procurar em caso de necessidade. Aprovadas as 34 
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deliberações da segunda pauta, passamos para a terceira pauta que se refere ao 35 

calendário de reuniões onde se definiu por unanimidade dos presentes que será sempre 36 

na primeira segunda-feira do mês as quinze horas na sala de reuniões da secretaria de 37 

assistência social. Sobre a quarta pauta que trata do Fundo Municipal dos Direitos da 38 

Criança e Adolescente a presidente Cleusa mais uma vez informou que o processo foi 39 

indeferido na receita federal tendo em vista que uma data foi preenchida errada. Por ter 40 

ocorrido tantos erros a Sra. Joceli estará pedindo ajuda para a contadora Fátima da 41 

Associação dos Municípios de Mato Grosso para gerar a documentação necessária. A 42 

quinta pauta trata-se de um Boletim de Ocorrências que a presidente Cleusa recebeu da 43 

Polícia Civil, onde uma mãe acusa as conselheiras tutelares sobre abuso de autoridade. 44 

Esse boletim foi lavrado no dia trinta de outubro do ano passado e o fato ocorreu em 45 

vinte e quatro de agosto do ano passado, sendo dois mil e dezessete, e apenas no dia 46 

vinte e um de fevereiro deste ano a presidente recebeu esse documento da polícia civil 47 

solicitando as providências cabíveis por parte deste Conselho de Direitos. Diante desta 48 

situação os conselheiros definiram que depois do dia quinze de março estarão 49 

oficializando as conselheiras para uma reunião extraordinária onde estarão apurando os 50 

fatos. A sexta pauta trata do Selo Unicef onde a presidente informou que foi marcada 51 

capacitação para o pólo de Cuiabá nos dias doze e treze deste mês onde estão 52 

solicitando a presença da articuladora do selo, no caso de Gaúcha do Norte é a Senhora 53 

Joceli, e a presidente ou membro do Conselho de Direitos. Como a presidente Cleusa 54 

estará de férias nessas datas, a mesma sugeriu, a pedido da Sra. Joceli, que fosse 55 

indicado a conselheira Neiry por ser assistente social da secretaria de educação e 56 

portanto poderá contribuir na mobilização de crianças e adolescentes. A sugestão foi 57 

aceita por todos os presentes e portanto a conselheira Neiry estará se deslocando para 58 

esta capacitação. Nada mais havendo a tratar, eu,______________________ Neiry Silva 59 

Freitas, membro deste conselho, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será 60 

pelos presentes assinada. 61 

______________________________________________________________________62 

______________________________________________________________________63 

______________________________________________________________________64 

______________________________________________________________________65 

______________________________________________________________________66 

______________________________________________________________________67 

______________________________________________________________________ 68 


