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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Ao décimo terceiro 

dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, reuniram-se por meio de 

videoconferência utilizando como ferramenta o aplicativo Zoom Meeting, os 

membros do CMDCA, conforme convocação prévia e relação de presença nominal, 

parte integrante desta ata. A reunião ocorreu mediante o fornecimento prévio de link 

no grupo do WhatsApp para os conselheiros, a saber, 

https://us04web.zoom.us/j/78754469305?pwd=LzJWa2x2eUEwYVpqOVVaa2lyVGp

Mdz09; ID da reunião: 787 5446 9305; Senha: cmdca; O Presidente abriu a sala de 

reunião virtual às 10h00 dando o prazo de 10 minutos para que os participantes 

ingressassem, aguardou mais 20 minutos para composição do número legal de 

participantes. Passados os 30 minutos, o presidente deu início à reunião às 10h30 

com o número de participantes presentes, em segunda chamada. O Presidente 

informou a todos que os representantes do Projeto Buscapé e Projeto ADAD 

participariam como convidados ouvintes da reunião, visto que o procuraram para 

obter orientações quanto a registro de suas entidades perante o CMDCA, realizando 

na sequência a leitura da pauta, conforme convocação prévia. 1. Pedido de 

readequação financeira do termo de parceria nº 003/2019 do Instituto Verdescola; 2. 

Apresentação do parecer favorável da Comissão sobre o Projeto Vencedores do Instituto 

OBI; 3. Sugestão da prorrogação do edital FUMCAD 2021 4. Participação do Conselheiro 

do CONDECA. 1) Pedido de readequação financeira do termo de parceria nº 

003/2019 do Instituto Verdescola; O Presidente cedeu a palavra a Dra. Fernanda 

do Instituto Verdescola que realizou um breve resumo sobre a capacidade de 

atendimento, eixos de formação e público alvo do Projeto em questão, informando 

sobre as verbas captadas ao longo dos anos de 2019 e 2020 e que o termo de parceria 

possui vigência até novembro de 2021. Dra. Fernanda explanou sobre o plano de 

trabalho e sobre a proposta de aditivo de valor e prazo do termo de parceria para até 

janeiro de 2022. Neste momento o Presidente colocou em votação, sendo este item da 

pauta aprovado por unanimidade. 2. Apresentação do parecer favorável da 
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Comissão sobre o Projeto Vencedores do Instituto OBI; O Presidente realizou a 

leitura da proposta do Projeto Vencedores do Instituto OBI que foi entregue em 

10/05/2021 e posteriormente analisada pela comissão com parecer favorável. Após 

discussão entre os conselheiros referente à transparência quanto ao fluxo de 

financeiro do fundo ficou acordado que o CMDCA encaminhará ofício à SEFAZ 

solicitando a identificação do gestor responsável pelo fundo, bem como a conciliação 

bancária do mesmo. Neste momento, o Presidente colocou o Projeto Vencedores do 

Instituto OBI em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade mediante 

disponibilidade financeira do fundo. 3. Sugestão da prorrogação do edital 

FUMCAD 2021; Este item da pauta não foi deliberado. 4. Participação do 

Conselheiro do CONDECA. O Presidente informou a todos que a Conselheira Elaine 

do Instituto OBI convidou o Conselheiro Jonathan do CONDECA para participar desta 

reunião. O Presidente cedeu a palavra ao Sr. Jonathan que se apresentou, esclareceu 

sobre sua atuação junto ao CONDECA e se colocou a disposição deste CMDCA para 

apoiar nas políticas públicas voltadas à criança e adolescente no município de São 

Sebastião/SP. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião 

as 12h30. Eu, Aline Monique Paes Ros, Secretária “ad hoc”, redigi a presente ata que 

segue para aprovação dos conselheiros. 
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LISTA DE PRESENÇA 

Reunião Ordinária – 13 de maio de 2021 – Videoconferência 

 

Nome Representação 

1. Frederico Schwarz Mazzucca Poder Público 

2. Rita de Cássia Nascimento Simioni Sociedade Civil 

3. Fábio Aranha Poder Público 

4. Elaine Nunes Maciel / Carlos OBI Sociedade Civil 

5. Angelo Itavo Neto Poder Público 

6. Vilson Costa Júnior Poder Público 

7. Silvia Dias de Oliveira/Fernanda Carbonelli Sociedade Civil 

8. Jucilei Pereira Poder Público 

9. Elisabete Alves de Oliveira Sociedade Civil 

10. Ubiratan Mourão Poder Público 

 


