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ATA Nº 4 /2020 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 
 

No dia 26 de novembro de 2020, às 9h, na Casa dos Conselhos e via plataforma zoom, iniciou a 

4º reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

conforme lista de presença anexa. A presidente Sra. Iris deseja boas-vindas ao novo membro 

do conselho, o Sr. Marcos Aurélio Pereira, representante da Escola Superior de Cruzeiro – ESC. 

Em seguida, a Sr. Iris continua pontuando o assunto referente ao Ofício recebido do Conselho 

Tutelar, solicitando segurança emergencial para a sede do órgão, através de Policia  Municipal 

em tempo integral no horário de funcionamento. A conselheira Srta.  Núbia explica a 

importância da seguridade dos mesmos e cita exemplos de situações já ocorridas que 

reforçam o perigo da falta de um apoio na segurança, como o adentro de pessoas no conselho 

com o intuito de ameaça e tom de voz alterado e pessoas embriagadas. A Sr. Núbia 

complementou relatando uma outra situação em que era necessário ser realizado um 

acolhimento de três crianças, que, por conta do período pandêmico da Covid-19, foi necessário 

a realização de testes antes de serem abrigadas. Até a conclusão dos resultados destes, essas 

crianças permaneceram na sede do Conselho, os responsáveis foram até o local  já alterados e 

intimidando os conselheiros, no qual foi necessário acionar a Policia  Municipal e membros da 

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS, para que viessem dar apoio. O Sr. 

Domingos fortifica as situações já presenciadas pela conselheira, também relata um outro caso 

da chegada de um rapaz embriagado junto á uma faca, onde no momento estavam presentes 

apenas funcionárias mulheres, e este rapaz permanece coagindo e às amedrontando, pondo 

em risco a segurança de todos, no mais a situação permaneceu em ameaças, mas nada poderia 

garantir o impedimento de alguma possível fatalidade. A Sra. Iris concorda com a fala e 

preocupação deles, e sugere que seja realizada uma intervenção por meio de ação conjunta 

para a resolução deste problema. A Sra.  Daniele dá a sugestão do monitoramento de câmeras 

para a contribuição da segurança. Também informa sobre a tentativa da instalação do SIPIA - 

Portal Eletrônico do Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, para que 

haja um suporte a mais no atendimento realizado pelo Conselho Tutelar. O próximo assunto 

trata da aprovação da Resolução n° 05/2020 sobre a nova comissão que irá trabalhar no 

desenvolvimento da nova minuta sobre a Lei do Conselho Tutelar, a Sra. Iris repassa aos 

presentes na reunião sobre a alteração que está sendo feita para atualização da Lei, a 

resolução foi aprovada por todos. A Sra. Daniele expõe sobre o Ofício recebido pela 

Promotoria, no qual é informado neste  os dados referente  as adolescentes grávidas no 

munícipio,  solicitando ao conselho políticas públicas. Se tratam de dados sigilosos, disponíveis 

apenas aos conselheiros para que se reúnam e possam propor algo voltado para essas 

adolescentes, visto que uma gravidez de forma precoce pode comprometer toda a vida e 

estrutura familiar destas. A Sra. Iris completa a fala da secretária e, novamente, acrescenta o 

quão é importante a realização de formas de prevenção nesses casos visando protegê-las. 

Seguidamente foi apresentada as prestações de contas dos meses de setembro e outubro do 

exercício de 2020, e as Resoluções n° 06 e n° 07 dos respectivos meses, ambas foram 

aprovadas sem ressalvas. O último ponto tratado da pauta deu-se a aprovação da ata anterior, 

a conselheira Sra. Elizabeth fez observações em sua fala e pediu para que ela fosse 



   CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

CRUZEIRO/SP 

 

 

 
SEDE DO CONSELHO: RUA DOS METALURGICOS, 77 

CENTRO – CRUZEIRO – SP 
E-mail: cmdca@cruzeiro.sp.gov.br 

 

complementada. Nada mais a tratar a Presidente Sra. Iris agradeceu a presença e encerrou a 

reunião.   

  

 

                                                                          
IRIS RODRIGUES DOS SANTOS                         DANIELE E. N. FERREIRA 

Presidente do CMDCA                                       Secretária do CMDCA                                                                                 

 

 

 

 

 

Publique-se, inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 

arquive-se em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em  

observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. Em 26/11/2020.   


