
Ata 088: Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove às quinze horas e 1 

vinte e seis minutos reuniram-se na sala de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da 2 

Criança e do Adolescente os conselheiros: Cleusa Petrekic, Camila J. Benevides, Antonio 3 

Eduardo de Souza, Alynne Taynara de Souza, Luiz Carlos Santos Lopes e Rogério Ferreira 4 

Miranda, juntamente com a Secretária Neusa Petrekic e Conselheiros Tutelares Daiane Oliveira, 5 

Francisca Pereira da Silva, Camila C. Estevão, Lucilene de Amorim Gonçalves, Tairone Batista 6 

Alves e Elizines da Silva Ribeiro. A reunião tem como I- Termo de Declaração recebido por um 7 

usuário do Conselho Tutelar e II – Motorista para Conselheiros Tutelares e III – Assuntos 8 

Diversos. Iniciando a reunião o Conselheiro Presidente Rogerio agradeceu a presença de todos – 9 

Iniciando pela Primeira Pauta o Sr. Presidente informou que recebeu no dia 13 (treze) de 10 

agosto do presente ano um termo de declaração lavrado na promotoria de justiça pelo Sr. E.C.S. 11 

e sua esposa F.L.H onde os mesmos relatam algumas condutas tomadas por alguns conselheiros 12 

tutelares diante do caso que estava sendo atendido. O presidente realizou a leitura do termo de 13 

declaração para que todos pudessem ter conhecimento dos fatos, após a leitura os conselheiros 14 

tutelares foram ouvidos reforçando que os fatos não ocorreram da forma como relatado no 15 

presente termo de declaração, relataram o histórico de atendimento da forma como, segundo 16 

eles, de fato ocorreu e possuem registros no Conselho Tutelar. Ficou decidido pelos presentes 17 

que os Conselheiros Tutelares estarão redigindo os fatos relatados em documento específico e 18 

encaminhado ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente para posterior 19 

decisão dos procedimentos a serem tomados. Passando para a Segunda Pauta sobre o motorista 20 

a secretária Neusa informou que o motorista possui carga horária de 40 horas semanais e não há 21 

possibilidade de ter um segundo motorista a disposição ou então sobreaviso para atendimento 22 

em plantão. Várias sugestões foram abordadas com relação a essa pauta, os conselheiros 23 

tutelares relataram os riscos de estar em atendimento e também dirigindo, porém entendem que 24 

os custos são elevamos para pagamento de sobreaviso ou de segundo motorista. Diante desse 25 

fato definiu-se que será pensado em alternativas que possam favorecer a todos. 26 
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