
                                            ENTREVISTA: OTONIEL BARACHO 

 

1- QUAL SUA REPRESENTAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTES – CMDCA DE SÃO MIGUEL DO GOSTOSO?  

RESPOSTA: Sou Represente da ASLÍRIO com sede e atuação no Bairro Maceió, uma das quatro 

instituições do segmento da Sociedade com acento no CMDCA. 

2- QUAL A COMPOSIÇÃO DO CMDCA HOJE? 

RESPOSTA: Na conformidade com o Art. 7º da Lei 069/2001, o CMDCA e composto paritariamente  

por  4 (quatro) representantes do Poder Público Municipal e igual número de representantes da 

Sociedade civil organizada todos com seus respectivos suplentes. 

Hoje o CMDCA tem a seguinte Composição: 

I) - Órgãos representantes do Poder Executivo Municipal: 

      a)- Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social; 

      b)- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos; 

      c)- Secretaria Municipal de Saúde; 

      d)- Secretaria Municipal da Administração. 

II) -  Entidades não governamentais representando a Sociedade Civil: 

      a)- ASLÍRIO; 

      b)- CDHEC/TEAR; 

      c)- Igreja Católica; 

      d)- Colegiado das Igrejas  evangélicas. 

3 - QUAL A SITUAÇÃO HOJE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO DE DIREITOS – 

CMDCA? 

RESPOSTA: Falo com melhor propriedade sobre o CMDCA: A situação do Conselho de Direitos 

sempre esteve e ainda se  encontra- em estado de penúria. Temos vivenciado grandes dificuldades de 

ordem operacionais visto que por razões  que desconheço, o Poder Executivo Municipal (a quem por 

força do que determina o Art.9º da Lei Nº 069/2001, cabe dar o “suporte administrativo-financeiro 

necessário ao funcionamento” do CMDCA inclusive mediante condições de instalações, uma 

Secretaria Geral  funcionários cedidos pela Prefeitura), não tem levado em conta nossas reiteradas 

solicitações no sentido de  proporcionar condições mínimas de trabalho compatíveis com as 

atribuições e competências do referido Conselho. Para que se tenha uma idéia da real e concreta 

situação de abandono, o CMDCA, não tem um grampeador, papel, caneta e outros materiais de 

expediente. Tenho muitas vezes custeado no meu próprio bolso o pagamento de cópias e impressões 

de documentos.  A Administração Municipal não pode alegar desconhecimento desta lamentável e 

injustificável situação, pois através do OFÍCIO Nº 019-CMDCA/2001, de 12 de junho de 2013, 



solicitamos a Sra. Prefeita Municipal  e a Chefe do seu Gabinete material de expediente. Vale salientar 

que esperamos uma solução por cerca de 11 meses o que nos motivou a proceder uma reiteração por 

intermédio do OFÍCIO Nº 11-CMDCA/2014, de 26 de maio de 2014 desta feita  externamos nossa  

preocupação em face das inúmeras tarefas atribuídas ao CMDCA em face da pretensa conquista do 

SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2014. Em resumo: O CMDCA, passado 1 ano e 9 meses, não teve 

ainda nem mesmo uma resposta do que foi solicitado. 

Quanto ao Conselho Tutelar tenho informações de que o mesmo tem  de igual forma,  dificuldades. 

Por exemplo: Os Conselheiros Tutelares passaram cerca de 3 meses sem poder emitir  qualquer 

documento  visto que a impressora não tinha o tonner (tinta) fato só solucionado recentemente. 

4- ESSE KIT QUE A EMENDA DA SENADORA FÁTIMA BEZERRA OFERECE AOS CONSELHOS 

TUTELARES TEM SERVIDO DE QUE FORMA AO REFERIDO CONSELHO: 

RESPOSTA: Não posso falar em nome do Conselho Tutelar, mas pelo que sei, o kit em questão tem 

sido de grande valia, em especial o veículo que possibilita deslocamentos dos conselheiros no 

cumprimento de suas atribuições. Por oportuno, desejo esclarecer que o Conselho Tutelar e o CMDCA  

são instituições criadas  por lei com diferentes  atribuições e competências: Na conformidade com o 

que nos diz o Art. 131 da Lei Federal Nº 80.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, “O 

Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”. (O grifo é 

nosso). Assim fica claro que o aludido Conselho não executa serviços ou políticas públicas 

direcionadas aos citados segmentos. Tem, no entanto competência legal para zelando pelo 

cumprimento da lei, exigir ou determinar a quem de competência tiver, para, segundo o que preconiza 

o Art. 4º da lei antes referida, ”assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos 

referentes a vida,à saúde, à  alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito , à liberdade e à  convivência familiar e comunitária”. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de composição 

paritária como já dito, é um órgão deliberativo, normativo, consultivo, controlador e fiscalizador 

da política de promoção, atendimento e defesa dos direitos da Criança e do Adolescente, 

tendo por atribuições entre outras: 

I. Controlar e deliberar sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de 
forma integrada com as políticas sociais básicas em níveis Municipal, Estadual e Federal, 
formulando e definindo estratégias e prioridades estabelecidas no Plano de Ação Municipal 
de atendimento da política dos Direitos da Criança e Adolescentes. 
II. Promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infância e da 
adolescência bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
no âmbito de sua competência;   
III. Formular a política de promoção, atendimento e defesa da infância e da adolescência 
no Município de SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/RN, com vistas ao cumprimento das 
obrigações e garantias de seus direitos fundamentais e constitucionais, relativos à 
promoção, proteção e defesa dos direitos da Criança e Adolescente, definindo prioridades 
e controlando as ações de execução; 
IV. Articular e integrar as entidades governamentais e não-governamentais, com atuação 
vinculada à infância, definidas no Estatuto da Criança e Adolescente; 
V. Fornecer os elementos e informações necessárias à elaboração da proposta 
orçamentária para planos e programas; 



VI. Receber, encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos competentes, denúncias de todas 
as formas de negligências, abusos, omissão, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e de opressão contra a Criança e ao Adolescente,  monitorando a apuração e a execução de 
todos os trâmites decorrentes destas ações, sem prejuízo da garantia das restrições e o sigilo 
a que se refere o Art.68, §§ 1º e 2º desta Lei e a autonomia do Conselho Tutelar e ainda 
conduzir, regulamentar e coordenar todo o processo de escolha (“eleição”) dos membros do 
aludido  Conselho.  
 
5- O SENHOR ESTEVE NA CÂMARA MUNICIPAL EM DUAS OCASIÕES. POR QUE FOI 
NECESSÁRIO CHEGAR A ESSE PONTO? 
 
RESPOSTA: Este ano ocupei a Tribuna Popular a 1ª vez para externar meu apoio às mães 
dos alunos (crianças e adolescentes da Escola Municipal, Professora Ana Ribeiro) 
matriculados no horário noturno). No segundo momento, voltei a Casa do Povo, para em 
cumprimento ao que foi deliberado pelo colegiado do CMDCA, levar ao conhecimento dos 
senhores vereadores, o fato da urgente e intransferível necessidade da adequação da Lei 
Municipal Nº 069/2001, de 26 de março de 2001, que “dispõe sobre a política municipal 
dos direito da criança e do adolescente”. Para melhor compreensão é oportuno esclarecer 
o seguinte: A Lei 069/01 já mencionada vai completar 14 anos de vigência no próximo dia 26 
de março. Durante esse tempo ocorreram algumas mudanças na legislação pertinente aos 
direitos das crianças e adolescentes. Mais recentemente por força da Lei Federal 12.696, de 
25/julho/2012, a escolha dos conselheiros será efetuada em só data e de forma unificada em 
todo o território nacional um ano após a eleição presidencial, fato que deverá ocorrer no dia 
04 de outubro vindouro. Ciente desta situação e levando em conta que a legislação municipal 
que trata desta matéria encontra-se caduca, logo que assumi a presidência do CMDCA, tomei 
a iniciativa de elaborar um Projeto de Lei (que me custou alguns fins de semana e a perca de 
muitas horas de sono) propondo uma adequação da Lei Municipal Nº 069/2001 aos novos 
parâmetros e diretrizes da moderna legislação atinente ao tema em pauta. No dia 18 de 
outubro de 2013 Projeto de Lei em apreço foi dado entrada na Prefeitura Municipal. Daí por 
diante foram feitos inúmeros contatos verbais com a Chefe de Gabinete, com a própria 
Prefeita Municipal com a sua assessoria jurídica a quem solicitamos o necessário 
encaminhamento do referido Projeto de Lei ao Poder Legislativo alertando-os inclusive  
quanto ao término do mandato dos atuais conselheiros tutelares que aconteceu em 23 de 
março do ano em curso. Sem obtermos uma solução para a demanda em questão, 
convocamos uma reunião extraordinária do CMDCA como pauta deliberarmos a respeito da 
presente situação. Por sugestão da Conselheira Tutelar Alaíde Menezes acatada pela 
plenária do CMDCA, alertamos por fim mais uma vez a Senhora Prefeita sobre a já 
configurada possibilidade da inusitada ocorrência de Conselho Tutelar deixar de existir pelo 
fato da extinção do mandato de seus atuais conselheiros. Como já mencionei, no dia 16 de 
março em curso, comuniquei esta lamentável situação ao plenário da Câmara Municipal. 
Assim procedi como forma de obter daquela Casa Legislativa o apoio necessário a se evitar 
os desdobramentos decorrentes do silêncio do Poder Executivo em relação ao fato em 
comento. Fui mal compreendido por alguém que levou ao Dr. Wagner – Assessor Jurídico da 
Prefeitura a inverídica informação de que eu estava conduzindo a discussão do mencionado 
Projeto de Lei, numa postura contaminada pela política partidária. Ora se eu tivesse 
porventura motivações de cunho político partidário, teria silenciado diante dos fatos em alusão 
e por conseguinte o município teria graves   prejuízos entre outros a perca da tão almejada 
conquista do Selo UNICEF. 
 



6- QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES PARA O MUNICÍPIO POR ESSA OMISSÃO DA 
PREFEITURA? 
RESPOSTA: O silencio do Poder Executivo salvo melhor e abalizado juízo, poderia implicar 
em responsabilização jurídica da Gestora Municipal por improbidade administrativa. Fato que 
sinceramente não desejo. Outra conseqüência negativa seria a não concretização de muitas e 
necessárias ações que beneficiaria nossas crianças e adolescentes, inclusas como 
condicionalidade à conquista do Selo UNICEF dentre outras tantas a realização da Iª 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE prevista 
para acontecer no dia 27 de maio próximo e da IIª Conferência prevista para 2016.  
 
7- HAVERÁ MUDANÇAS NO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR? 
QUANDO VAI COMEÇAR ESSE PROCESSO? 
 
RESPOSTAS:  
a)- Como já mencionei a principal novidade no PROCESSO DE ESCOLHA DOS FUTUROS 
CONSELHEIROS TUTELARES  (legislar sobre eleição é matéria privativa da esfera 
federal) será a unificação da data a ser realizada a referida escolha e a mudança dos anos de 
mandato dos Conselheiros que passa a ser de 3 para 4 anos. Outras mudanças se aprovadas 
como proponho no Projeto de Lei de posse da assessoria jurídica da Prefeitura versa sobre o 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive com a existência de plantões de sobre aviso, 
critérios e diretrizes para o regular resolutividade das demandas a serem levadas a efeitos 
pelo referido Conselho. O Projeto de Lei em pauta, também tenta contribuir com a 
normatização do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
– FIA como órgão captador  de recursos financeiros originários de dotações orçamentárias, 
doações e principalmente de destinações dedutíveis do Imposto de Renda de pessoas físicas 
(6%) e jurídicas (1%)  a serem utilizados em programas de proteção especiais direcionados 
às nossas crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. 
 Tendo como fruto da pressão do CMDCA, ao apagar das luzes, na noite do dia 23 do mês 
em curso faltando poucas horas para o fim do mandato dos Conselheiros Tutelares, na 
Câmara Municipal, entrou em discussão, votação e aprovação o Projeto de Lei Nº 03, de 18 
de março de 2015, da iniciativa do Poder Executivo, prorrogando o mandato dos membros do 
Conselho Tutelar. Para minha surpresa o Projeto de Lei em pauta foi encaminhado apenas 
com dois artigos, deixando de contemplar uma série de outras inadiáveis providências tão 
necessárias a uma boa condução das Políticas Públicas direcionadas ao bem estar de nossas 
crianças e adolescentes.  
 O referido Projeto de Lei já aprovado, remete ao CMDCA a competência de mediante 
“procedimento eleitoral” regulamentar e coordenar o processo de escolha dos Conselheiros 
Tutelares.  Assim sendo já estamos em processo de elaboração de RESOLUÇÃO 
DELIBERATIVA na qual propomos ao pleno do CMDCA medidas de cunho moralizador da 
referida escolha, os pré requisitos para que se possa ser candidato, as condutas vedadas aos 
candidatos, o debate público entre estes de modo a que a comunidade possa avaliar o 
potencial e limitações de cada postulante ao cargo de Conselheiro Tutelar. 
b)- O processo de escolha em questão se aprovado como propomos, seria para ter início em 
tempo hábil antes do dia 4 de outubro vindouro de modo a ser evitado improvisações e 
atropelos de última hora. Chamo aqui a atenção para o seguinte fato. Ora se durante o 
período de 18 de outubro de 2013 até os dias atuais nossos esforços no sentido de dotar o 
Município de uma legislação atualizada pertinente ao que aqui nos pautamos, inclusive que 
contemple as regras norteadoras do Processo de Escolha para os membros do Conselho 
Tutelar, não obtevemos uma solução merecedora do respeito aos ditames da lei, em que 
tempo, e como iremos ter tais meios?  



DESEJO POR FIM ESCLARECER QUE MEU COMPROMISSO É COM AS CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES! Longe de mim qualquer pretensão, vinculação ou motivação política 
partidária. Não tenho e nem quero me filiar ou me alinhar a quaisquer dos grupos políticos 
aqui existentes. Até porque para quem é minimamente sério, ser político partidário nos dias 
atuais é uma tarefa difícil em função dos maus exemplos por todos nós testemunhado. Em 
contra ponto, não sou “pau mandado” de ninguém, omisso nem tenho como prática silenciar 
ou ser agradável aos ouvidos de quem quer que seja diante de fatos claramente inaceitáveis.  
 
 

OTONIEL DE SOUZA BARACHO 
Presidente do CMDCA 

 
 
 

Entrevista em 31 de março de 2015 
  
  
  
  
 
 
  
 
   
 

 

     


