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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Ao décimo sexto 
dia do mês de dezembro 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://us05web.zoom.us/j/89900552644?pwd=dWNnZ3FmWmtBUTNNZVlpbkVM
cUhsZz09; ID da reunião: 899 0055 2644; Senha: cmdca; O Presidente abriu a sala de 
reunião virtual às 10h00, aguardou um prazo de 14 minutos, momento em que fez a 
chamada e constatou que o conselho contava com sete representantes, aumentando o 
prazo para aguardar ao menos um representante para completar o quórum, o que 
ocorreu às 10h27m com a entrada da Sra. Fernanda da Associação Sebastianense, 
suplente da Rita, conselheira e, portanto quando começou a reunião. O Presidente 
iniciou a leitura da pauta, conforme convocação prévia, 1. Parecer Favorável da 
Renovação de Registro do Berçário Amigos da Criança.; 2. Parecer Favorável da 
Renovação de Registro do Berçário Santana.; 3. Planejamento de 2022. O presidente 
informou que outras duas entidades solicitaram a renovação de registro no CMDCA mas 
ainda faltam documentos, a Comissão enviou manifestação para que elas cumprissem 
com a entrega da documentação para que em próxima oportunidade possam concluir a 
renovação 1. Parecer Favorável da Renovação de Registro do Berçário Amigos da 
Criança; Leu para ciência de todos o parecer favorável de número cinco de dois mil e 
vinte e um emitido pela Comissão de Registro que fez a devida leitura e avaliação de 
todos os documentos aprovando a renovação de registro. O presidente abriu votação, 
e sem óbice, concluiu a aprovação dos representantes deste conselho.  2. Parecer 
Favorável da Renovação de Registro do Berçário Santana; Iniciou a leitura do 
parecer número quatro de dois mil e vinte e um de renovação de registro do Berçário 
Santana, abriu votação novamente e diante da concordância de todos aprovou o 
parecer favorável da renovação do registro em questão. Informou que assim que a 
reunião findasse, emitiria a resolução dos dois pareceres, publicaria no site do CMDCA 
e emitiria o certificado de renovação das duas creches. 3. Planejamento de 2022; 
Dando continuidade o presidente disse entender que algumas questões do CMDCA 
ainda precisam ser organizadas e acreditava que não seria o momento ideal diante de 
tanta demanda que surge de final do ano, exemplificando, os eventos que as 
secretarias desenvolvem, os projetos, como representante da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Social citou as formaturas do PEAD (Programa 
Emergencial de Auxílio ao Desemprego), projetos que envolvem a criança e o 
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adolescente, etc. Considerando que o início do ano se aproxima o presidente pontuou 
alguns temas a desenvolver nas próximas reuniões, com maior tempo e mais subsídios 
das outras secretarias, pois até então tivemos o retorno das secretarias de educação, 
de esportes e de turismo a respeito do planejamento de dois mil e vinte e dois para 
crianças e adolescentes, até pelo fato de que enquanto não houver liberação da 
definição da LOA, as secretarias ficam aguardando e então conseguirão dar mais 
informações sobre as políticas públicas que envolvem a criança e o adolescente. 
Portanto, de nada adiantaria pressionarmos as secretarias para fornecer essas 
informações se estas desconhecem os recursos financeiros que serão disponibilizados 
para destinação. O presidente colocou que enquanto comissão devemos concluir a 
questão da lei de renovação, que precisa atualizar a composição do Conselho, as 
legislações, deu como exemplo uma situação particular de saúde que ele postergou 
para a data de amanhã, uma vez que teria esta reunião hoje, pois sem a presença do 
presidente esta não aconteceria, logo a questão do vice presidente precisa ser 
resolvida, para que em circunstâncias que o presidente não possa participar, a reunião 
não deixe de ocorrer e seja conduzida pelo vice. Considerou importante deixar em 
pauta para a próxima reunião a questão da lei, que será encaminhada para a secretaria 
de assuntos jurídicos, mas que antes de enviá-la, precisaríamos desta definição final 
por parte da comissão e do conselho para enviar o documento completo para que a 
secretaria avalie nossa proposta. Disse que em reunião com a promotora Janine, o 
CMDCA foi questionado se existe algum andamento ou previsão da eleição, tendo em 
vista que o mandato havia encerrado ano passado, com a pandemia foi prorrogado e 
ele assumiu como presidente interino. O presidente questionou aos representantes 
então sobre a eleição, se eles acreditavam ser necessário dar andamento, ou diante da 
pandemia, que ora parece estar findando e ora é renovada por novas cepas. Sr. Carlos 
perguntou se a questão era sobre ter eleição agora ou se aguardamos até qual data, 
uma vez que a internet estava instável durante a fala do presidente, ocasionando 
cortes em sua fala. Após a explicação do presidente o Sr. Carlos questionou se a 
promotora solicitou ou sugeriu. O presidente informou então que durante uma 
reunião a promotora quis saber como estava o CMDCA, e considerava importante a 
eleição, quis se manter atualizada sobre isso. Ressaltou que assumiu interinamente 
devido a saída do presidente anterior, e que de maneira nenhuma quer parecer estar 
se apropriando sem nenhum prazo, cabendo ao conselho definir. Sr. Carlos 
acrescentou que o Prefeito poderia em Janeiro querer mudar todos os conselhos, e por 
isso poderíamos aguardar. Houve queda na videoconferência, e ao retomar o 
presidente informou às 10h52 que a Sra. Rita de Cássia também se juntou a nós, 
presencialmente, na sala da SEDES, Dr. Vilson não teria retornado e a Dra. Fernanda 
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Carboneli não estava conseguindo entrar na reunião devido a problemas de conexão. 
O presidente informou à Sra. Rita de forma sintetizada o que foi tratado anteriormente 
e esta contribuiu sugerindo que fossem colocados prazos para término da lei, para 
encaminhamento para SAJUR e para Câmara. Posterior a estes prazos, a questão da 
eleição do Conselho. Bem como estabelecer as datas das reuniões do primeiro 
semestre do CMDCA. Disse ainda que a lei é muito antiga e diverge do regimento 
interno do conselho então precisaria ser revista e atualizada. Após discussões e 
pontuações dos Srs. Ubiratan, Fabio Aranha, Carlos, Rita, Dra. Fernanda e do 
presidente, foram considerados a apresentação da proposta ao conselho, o prazo de 
quinze dias para resposta da sajur, e a data da segunda sessão da câmara para que a 
lei já esteja encaminhada, feriados, demandas profissionais e pessoais de cada 
representante em geral nesta época do ano,  possibilidade de reunião extraordinária 
se necessário for, bem como a minuta já estar bem adiantada, faltando apenas detalhes 
e fechamento. Ficaram definidas portanto as seguintes datas no ano de dois mil e vinte 
e um para reuniões ordinária do CMDCA: vinte e sete de janeiro, dezessete de 
fevereiro, dez de março, quatorze de abril, doze de maio e nove de junho. Todos 
concordando o presidente fechou este assunto e anunciou que o secretário adjunto da 
educação o procurou para compartilhar uma situação ocorrida recentemente. O Sr. 
Fabio informou que um aluno, adolescente de quatorze anos, matriculado em 
setembro, vindo de Caraguatatuba, ou seja, sem histórico a longo prazo, no domingo 
teria enviado mensagem com foto armado, e que na segunda-feira quando teria uma 
formatura ele faria uma ação, enfim, a informação chegou para a secretaria de 
educação que procurou a polícia civil municipal e o conselho tutelar que os orientaram 
sobre os procedimentos, a GCM ficou à disposição na residência a distância 
acompanhando, os pais foram comunicados, o aluno não foi à formatura, no dia 
seguinte foi levado até a delegacia para ser ouvido, descobrir de quem seria a arma, 
que parece ser de um tio. E que enquanto secretaria de educação poderia dizer que 
era um aluno que não tinha sofria caso de bullying na escola, tema este abordado 
durante todo o ano pela secretaria. Que este aluno não  apresentava nenhum tipo de 
problema de setembro até então, de fato ele chegou e em uma semana arrumou uma 
namorada, tinha um amigo mais próximo, um menino quieto mas que não apresentava 
nenhum problema, a não ser a descoberta de um corte que ele tinha no braço pela 
diretora que em alerta questionou, por ser no pulso, e ele alegou que teria alegado 
problemas em casa por conta da separação, que sentia saudades do seu pai e de sua 
avó, então seria mais um problema particular, familiar, do que propriamente dentro 
da escola. Por considerar pertinente Sr. Fabio trouxe esta situação, e informou que o 
adolescente está sendo assistido, retornou à Caraguatatuba, na casa da avó e do pai, e 
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lá deverá ficar o final do ano até por conta de toda essa mídia e essa situação. Garantiu 
que está sendo assistido pelo pessoal secretaria de educação e pelo conselho tutelar e 
quis informar o que houve e quais foram as ações tomadas, para ciência de todos, 
sendo que todas as atitudes foram realizadas de acordo com a legislação, como deveria 
ter sido feito. Sra. Rita questionou que muitos disseram que ele sofreu bullying e o Sr. 
Fábio disse que não ocorreu, que ele inclusive tinha uma namorada, que se tratava de 
um problema externo, familiar, e que achava que no momento ele quis fazer uma 
crítica, falar que ia tomar algumas atitudes e enfim caracterizou um bullying contra 
alguém, dentro da escola, mas não aconteceu, inclusive a própria namorada dele, esse 
amigo mais próximo que foi quem relatou a situação, não entendeu muito a atitude 
dele. O presidente então caminhando para a conclusão da reunião perguntou se 
alguém tinha alguma colocação. A Dra. Fernanda pediu para consignar em ata que o 
termo de parceria de número três de dois mil e dezenove se encerrou em trinta de 
novembro de dois mil e vinte e um, ficando o saldo remanescente da parceria de cento 
e noventa e seis mil, oitocentos e quatro e oitenta e seis centavos, já autorizado para 
destinação ao próximo projeto aprovado do edital FUMCAD de dois mil e vinte e um, 
tendo em vista que já se trata de valor captado pelo Instituto Verdescola. A Dra. 
Fernanda continuou agradecendo por toda a dedicação e empenho do presidente, 
atendendo-os em relação aos recibos do FUMCAD inclusive durante a noite, em 
horários impróprios, porque o doador muitas vezes tem exigências, e agradeceu todo 
a dedicação frente ao CMDCA. 
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LISTA DE PRESENÇA 

Reunião Extraordinária – 16 de Dezembro de 2021 – Videoconferência 

 

1. Frederico Schwarz Mazzucca  Poder Público (presencial) 

2. Bruno Rodrigues Lucena Poder Público (remoto) 

3. Carlos Augusto Del Matto Sociedade Civil (remoto) 

4. Angelo Itavo Neto Poder Público (remoto) 

5. Vilson Costa Júnior Poder Público (remoto) 

6. Fernanda Carbonelli Sociedade Civil (remoto) 

7. Ubiratan Nascimento Mourão Poder Público (remoto) 

8. Rita de Cássia Simioni Sociedade Civil (presencial) 

9. Ana Carolina (escritório de advocacia Bialski)  Sociedade Civil (remoto) 

10. Fábio Aranha  Poder Público (presencial) 

11. Fernanda Aguiar Sociedade Civil (remoto) 

 


