ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Aos oito dia do
mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na Casa dos
Conselhos, sito à Rua Prefeito Mansueto Pierotti, 815, Vila Amélia, os membros
do CMDCA, conforme relação de presença em anexa. O presidente deu início a
reunião às 10h20min horas, em segunda chamada, para tratar da seguinte pauta:
1. Leitura da Ata da última reunião; 2. Discussão do Ofício nº 1641/2018 da 2ª
Promotoria de Justiça de São Sebastião – Infância e Juventude - Inquérito Civil nº
14.0677.0000753/2018-6 “Apurar a ocorrência de irregularidades no exercício das
funções dos Conselheiros Tutelares do Município de São Sebastião, bem como a
atuação deficitária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de São Sebastião”; 3.Ofício Conselho Tutelar – Unidade Centro nº 250/2018 de
23/10/2018 4.Parecer Jurídico – Resolução CMDCA nº 07/2018 5. Deliberação de
Projetos FUMCAD 2019; 6.Informes. 1. Leitura da Ata da última reunião. A
leitura da ata anterior será realizada em outra oportunidade em razão dos temas
da pauta. 2. Discussão do Ofício nº 1641/2018 da 2ª Promotoria de Justiça
de
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14.0677.0000753/2018-6 “Apurar a ocorrência de irregularidades no
exercício das funções dos Conselheiros Tutelares do Município de São
Sebastião, bem como a atuação deficitária do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de São Sebastião”. O Presidente fez a
leitura integral do documento explicando sobre a reunião ocorrida no Ministério
Público no dia 18/10/2018, porém afirma que a ata e reunião ainda não foi
enviada. Dentre os destaques da reunião estão a fiscalização do CMDCA sobre as
atividades do Conselho Tutelar e a oferta de educação continuada. Sobre o
conteúdo do Ofício 1641/2018, onde se destaca possível deficiência na oferta de
vagas para crianças e adolescentes, o Presidente pediu licença aos presentes para
se manifestar como representante da Secretaria de Desenvolvimento Social –
SEDES, passando a informar que estão em fase de elaboração os editais para
chamamento público de entidades para o ano de 2019, bem como o projeto CIP
Jovem, que irá aumentar o número de vagas em todo o município. A conselheira
Fernanda afirma que o Verdescola vai apresentar solicitação de expansão dos
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projetos em andamento em data posterior. 3. Ofício Conselho Tutelar –
Unidade Centro nº 250/2018 de 23/10/2018. O conselho tutelar apresentou
uma solicitação para “elencar os fluxos necessários e prioritários para atendimento
de crianças e adolescentes do município, conforme Programa de Educação
Continuada” realizado um fluxo. Após manifestação dos presentes, foi ressaltada
a realização de um fórum técnico que foi cancelado pela gestão e abordaria essa
temática. Ficou deliberado pelos presentes que as secretarias municipais serão
convidadas a apresentarem seus fluxos a fim de subsidiar o trabalho do CMDCA.
4. Parecer Jurídico – Resolução CMDCA nº 07/2018. O Presidente passou a
apresentar o parecer jurídico sobre a resolução, solicitado pela Sedes, através do
memorando nº 1503/2018 em 08 de outubro de 2018. Em uma análise
preliminar é possível afirmar que o jurídico informou que, sendo a legislação de
regência observada, a resolução está de acordo. Todavia os presentes
informaram que o parecer, emitido em 30 de outubro de 2018 não é claro. Em
razão de possíveis ajustes que necessitem a observância da resolução, um
parecer da procuradoria será solicitado em cumprimento a legislação vigente,
por tratar-se de órgão de assessoramento da gestão municipal e dos conselhos
de políticas públicas. 5. Deliberação de Projetos FUMCAD 2019. Foram
apresentados pela Comissão de Seleção de Parcerias, nomeada pela Portaria nº
1131/2018 que “dispõe sobre a criação da comissão de seleção das parcerias
firmadas pelo FUMCAD – CMDCA juntamente com as OSC – Organizações da
Sociedade Civil”, os pareceres 01/2018 e 02/2018, referentes respectivamente
aos projetos do Verdescola e Instituto OBI, ambos favoráveis aos projetos. A
plenária ratificou a decisão da comissão aprovando os projetos por unanimidade.
6.Informes. Não foram apresentados informes pelos presentes. Não havendo
mais a tratar o presidente encerrou a reunião as 12h40. Eu Andrea de Araújo,
secretária
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