
Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente de Campo Magro - CMDCA. Em razão das medidas de distanciamento social adotadas como prevenção ao avanço da Covid-19, a reunião ocorreu em

formato online. Estiveram presentes: os/as conselheiros/as governamentais Diego Carazzai Tavares, Janete Costa, Paulo Henrique Casagrande e Emerson Jucelino Vieira

Gabroviz; os/as conselheiros/as não governamentais Osvaldo Patrzyk, Daniel Havro da Silva, Joziany Silva Fernandes, Amanda Ataele Lovato, Elizabeth Gambetta

Hoenig e Carlos Daniel Milleo; a Secretária Executiva Camila Guedes; o Conselheiro Tutelar José Roque de Oliveira Freitas e o Assessor Jurídico do CMDCA, Gydeon

Pereira França.

10ª Reunião do CMDCA 

27/07/2021

Após o ingresso dos/as conselheiros/as na plataforma de videoconferência, o presidente do CMDCA, Diego Carazzai Tavares, agradeceu a presença de todos/as e foi

declarada aberta a plenária.

Abertura da plenária

Em seguida, o presidente do CMDCA, Diego Carazzai Tavares, informou que a condução da plenária referente ao Processo Administrativo, aberto sob Protocolo

3543/2021, para julgamento de supostas irregularidades cometidas pelo conselheiro tutelar José Roque de Oliveira Freitas, de acordo com o deliberado na Reunião

Extraordinária 08/2021 do CMDCA, será embasada pelo contido na Lei municipal 931/2016, que regulamenta o Conselho Tutelar de Campo Magro. Desta forma,

pautado na referida Lei, no § 3º do artigo 43, que dispõem que “por ocasião do julgamento, que poderá ocorrer em uma ou mais reuniões extraordinárias convocadas

especialmente para tal finalidade, será lido o relatório da Comissão Especial e facultada a apresentação de defesa oral e/ou escrita pelo acusado, que poderá ser

representado, no ato, por procurador habilitado, arrolar testemunhas, juntar documentos e requerer a realização de diligências”, foi realizada, pela secretária executiva,

Camila Guedes, a leitura do Relatório Circunstanciado da Comissão Especial do CMDCA, que apresenta parecer quanto à necessidade de aplicação de sanção

disciplinar, com recomendação de Advertência por escrito ao conselheiro tutelar em tela, de acordo com o artigo 39, inciso I - “Advertência por escrito, aplicada em

casos de não observância das atribuições e deveres previstos nos artigos 23 e 24 e proibições previstas no artigo 25 desta Lei, que não tipifiquem infração sujeita à

sanção de perda de mandato”. Ressaltou-se a observância do inciso II, do referido artigo 39, que aponta que em caso de reincidência da infração, com prazo não

excedente a 90 (noventa) dias, o conselheiro fica sujeito à suspensão disciplinar não remunerada. Após, foi facultado ao conselheiro tutelar José Roque de Oliveira

Freitas a apresentação de defesa oral e/ou escrita, o qual dispensou a apresentação de defesa. Foi aberto momento para manifestações dos conselheiros do CMDCA, que

se abstiveram. Passou-se então para a fase decisória da plenária, que de acordo com o §10 do Artigo 43, da referida Lei, “a votação será realizada de forma nominal e

aberta, sendo a decisão tomada pela maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, sendo facultada ao conselheiro a

fundamentação do seu voto. Foi esclarecido ainda que, conforme o §12, do artigo supracitado “não participarão do julgamento os Conselheiros de Direitos que

integraram a Comissão Especial de Sindicância.” Desta forma, solicitou-se a manifestação dos conselheiros habilitados à votação, que deliberaram por unanimidade

pela aplicação de sanção de Advertência por escrito, ao conselheiro Jose Roque de Oliveira Freitas, conforme os termos da Lei 931/2016, artigo 39, inciso I. As dúvidas

e questionamentos dos presentes foram elucidados com auxílio do assessor jurídico do CMDCA, Gydeon Pereira França. Por fim, informou-se que, ainda de acordo com

a referida Lei, o acusado será noticiado formalmente, assim como, será oficiado o Ministério Publico, para ciência da decisão tomada pelo CMDCA e dado publicidade

de tal decisão, em órgão oficial do município.

Processo administrativo – Protocolo 3543/2021

Posteriormente, não havendo mais manifestações da plenária a sessão extraordinária foi encerrada. Considerações finais

Após o exposto, eu, Camila Guedes, declaro que a ata foi lavrada por mim e que o registro de presença encontra-se em anexo.
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