
ESTADO DE SÃO PAULO 

ATA Nº 11 DA 11 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIDADANIA 
REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018. Aos vinte e um dias do mês de junho 
do ano de dois mil e dezoito, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, nas 
dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, nº 1001 , às 
08h43min, reuniu-se a Comissão de Cidadania. Estavam presentes os vereadores Célia 
Francisco Diniz, Presidente; Elizete Mello da Silva, Vice-Presidente, e Luís Remo 
Contin, Secretário. Foi encaminhado a esta Comissão o Oficio GAB. SME nº 052/2018, 
com Parecer da Supervisora de Ensino Ester Toshiko Doi, em atenção à denúncia de 
supostas irregularidades ocorridas na "Casa da Criança Dom Antônio José dos Santos". 
Analisadas as informações, a Comissão concluiu que a entidade está desenvolvendo seus 
trabalhos dentro de sua normalidade. Além disso, o assunto já foi debatido com a 
Secretária Municipal da Educação, alguns funcionários da Prefeitura e equipe 
administrativa, que explicou toda a situação. A "Casa da Criança" é uma entidade que 
tem estatuto e regimento interno próprio, que não é administrada diretamente pelo 
Município, sendo que o Município repassa apenas uma verba mensal do convênio já 
existente há anos, e que cabe a mesma tratar do seu quadro administrativo e funcional , 
inclusive com relação aos cargos de sala de aula. Assim, como a referida denúncia 
tratava-se apenas da falta de profissionais denominados ADI e não com relação a desvio 
de verbas, maus-tratos, outras situações que necessitariam de uma ingerência desta 
Comissão ou de uma atuação mais intensa da Câmara, os vereadores presentes entendem 
que as explicações dadas pela Secretaria da Educação e pelos documentos apresentados, 
não há nenhuma irregulari e que m ça uma intervenção por parte da Comissão de 
Cidadania da Câmara unicipal. Sendo ue, havendo novas informações, a Comissão 
analisará e dará nov s encaminhamentos a caso. Não havendo mais nada a ser discutido, 
foi encerrada a resente reunião às O h22min e eu, Natalia Domingos Pelissari, 
Secretária da Ata, lavrei a present vez conferid elos membros da Comissão, 
vai por eles assina a. 
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