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ATA  DA  REUNIÃO   ORDINÁRIA  DO  CONSELHO   MUNICIPAL   DOS  

DIREITOS   DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito na sala de reuniões 

da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, reuniram-se os membros do 

CMDCA, conforme relação de presença anexa. Os trabalhos iniciaram-se às 10h 

com a seguinte pauta: 1. Explanação sobre a transição do CMDCA para a 

SEDES – Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Humano. Em razão de 

algumas substituições de membros do CMDCA e a transição do referido Conselho 

para a SEDES – Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, inclusive devido 

a saída da Secretária Executiva, Sra. Claudia dos Santos Armstrong Cantanhede, 

que deverá ser substituída após nova eleição dentro das atribuições do CMDCA, 

se fez necessária na data de hoje, a explanação das atividades, atribuições e fluxo 

das demandas do Conselho, com a finalidade de inteirar as funcionárias da SEDES  

Andréa de Araujo e Raquel Mendes Souza,  que serão indicadas pela  Secretária 

da SEDES – Sra. Célia Silveira da Cruz, que também estava presente na reunião. 2. 

Saldo da conta FUMDAC.  O CMDCA recebeu resposta através do Ofício nº 

041/2017 – Departamento Contábil Financeiro/SEFAZ, onde foi informado saldo 

R$ 0 na conta da FUMDAC. Será enviado Ofício à Secretaria da Fazenda, 

solicitando extrato da movimentação até a data atual, e extrato mensal a partir de 

fevereiro/2018 para que o Conselho possa acompanhar as referidas 

movimentações. Foi ressaltado que toda movimentação dos recursos, só podem 

ser direcionadas de acordo as deliberações  e autorização do CMDCA. 3.  Leitura 

da Ata da última reunião – A ata foi lida e aprovada  por todos os 

representantes. 4. Considerações Finais. Foram abordadas algumas questões 



que serão levantadas e discutidas em pauta para a próxima reunião, sendo:  1. 

Será oficialmente questionado  junto  a Secretaria da Fazenda, o fato de que o 

saldo da conta do FUMDAC estava apresentando quantia R$ 0 (zero); 2. Será 

solicitado à Secretaria da Fazenda a indicação de nova representação em 

substituição ao Sr. Rogester Aleixo Alves Junior, que está em transição para outra 

Secretaria; 3. Foi solicitado pelo Presidente do Conselho – Sr. Paulo Roberto 

Mackevicius, que a Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano, em conjunto 

com integrantes do CMDCA, possa realizar Visitas às Entidades conveniadas, 

fazendo valer o que já havia sido deliberado anteriormente; 4. Foi sugerido pelo 

Conselho, que se possa pleitear junto a Prefeitura de São Sebastião,  o aumento 

do valor dos recursos municipais repassados  atualmente às Entidades 

Conveniadas, já que o valor repassado necessita de reajustes; 5. Pleitear junto a 

Prefeitura de São Sebastião, a possibilidade de ampliar para outras Secretarias 

Municipais, a representação dentro do CMDCA; 6. Reivindicar a possibilidade de 

espaço físico estruturado para atender as demandas do CMDCA, lembrando que 

esta solicitação já havia sido realizada anteriormente; 7. A Sra. Alcione dos Reis, 

representante de Entidades de Assistência Social de Prestação de Serviço à 

Criança e ao Adolescente, reivindicou levantamento da situação atual junto à 

Secretaria da Fazenda, do motivo pela qual não foi repassado verba aprovada no 

FUMCAD 2015  pelo motivo de insuficiência de saldo financeiro/orçamentário 

que seria direcionado para aquisições junto a Guarda Mirim. 8. Foi ressaltada a 

preocupação de todos os presentes quanto a organização e execução da Eleição 

da nova Diretoria do CMDCA, já que o mandato termina em março do ano 

corrente. Não havendo mais assuntos a tratar, eu, Andréa de Araujo, digitei a 

presente ata que segue assinada por todos após sua devida aprovação. 



 


