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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

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

mês de junho 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/75724533914?pwd=VDZLajgxb3pCYUw0NHhSemlDRz

Q0dz09; ID da reunião: 757 2453 3914; 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 

realizou a leitura da pauta, conforme convocação prévia. 1. Aprovação das Atas das 

Reuniões Ordinárias (Outubro/2020, Dezembro/2020 e Janeiro/2021) e Reunião 

Extraordinária de Março/2021; 2. Disponibilidade financeira do Fundo; 3. Readequação 

financeira do Instituto Verdescola; 4. Deliberação dos Projetos apresentados e 

aprovados pela Comissão de Seleção do Edital FUMCAD 2021; 5. Assuntos da reunião 

com Ministério Público em 28/05/2021 e leitura de ofícios para deliberações; 6. 

Comissão de monitoramento dos projetos. 1. Aprovação das Atas das Reuniões 

Ordinárias (Outubro/2020, Dezembro/2020 e Janeiro/2021) e Reunião 

Extraordinária de Março/2021; O Presidente iniciou informando que, conforme 

prática corrente, as Atas das Reuniões Ordinárias de Outubro/2020, Dezembro/2020 

e Janeiro/2021, bem como Reunião Extraordinária de Março/2021, estão no grupo 

do aplicativo WhatsApp do CMDCA para leitura. Não havendo qualquer dúvida, as 

atas foram aprovadas por unanimidade. 2. Disponibilidade financeira do Fundo; O 

Presidente realizou a leitura da conciliação financeira, elaborada pela Sra. Hermínia - 

Gestora do Fundo, para ciência e esclarecimento aos conselheiros quanto à 

disponibilidade financeira do fundo até o dia 31/05/2021. Neste momento foi 
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disponibilizado uma foto da folha resumo da conciliação financeira no grupo do 

aplicativo WhatsApp do CMDCA. Após discussão, ficou acordado que será 

disponibilizado o arquivo completo contendo a conciliação financeira no grupo do 

aplicativo WhatsApp do CMDCA aos conselheiros. Neste momento, a Sra. Hermínia 

informou que realizará mensalmente a prestação de contas do fundo e encaminhará 

aos CMDCA para ciência e apreciação dos conselheiros. 3. Readequação financeira 

do Instituto Verdescola; O Presidente informou a todos que este item da pauta foi o 

deliberado anteriormente na última reunião ordinária de maio de 2021, sendo o 

mesmo aprovado por unanimidade na oportunidade, inexistindo assim a necessidade 

de discussão deste item para deliberações. 4. Deliberação dos Projetos 

apresentados e aprovados pela Comissão de Seleção do Edital FUMCAD 2021; O 

Presidente informou aos presentes que 5 (cinco) projetos foram apresentados e 

analisados pela comissão de seleção do Edital FUMCAD 2021 por meio de processo 

administrativo. Neste momento, o Presidente realizou a leitura do parecer da 

comissão de seleção informando sobre prazo, valor e capacidade de atendimento de 

todos os projetos, esclarecendo aos presentes que 4 (quatro) projetos foram 

aprovados, sendo estes: 1) Projeto Vencedores do Instituto OBI e 2) Projeto Gerando 

e Fortalecendo Parcerias da Guarda Mirim ambos aprovados mediante 

disponibilidade financeira do fundo; e 3) Projeto Futuro Agora do Instituto 

Verdescola e 4) Educação Complementar e Competências do Século XXI do Instituto 

Verdescola ambos aprovados mediante captação de recursos financeiros; e 1 (um) 

projeto foi reprovado, sendo este: 5) Aquisição de Uniformes. Após discussão e não 

havendo qualquer dúvida, os mesmos 4 (quatro) projetos aprovados e 1 (um) projeto 

reprovado pela Comissão de Seleção do Edital FUMCAD 2021 foram deliberados por 

unanimidade, mantendo assim os mesmos pareceres da referida comissão. 5. 

Assuntos da reunião com Ministério Público em 28/05/2021 e leitura de ofícios 

para deliberações; O Presidente colocou em discussão o ofício nº 665/2021 do 

Ministério Público, conforme disponibilizado anteriormente para leitura e ciência no 

grupo do aplicativo WhatsApp do CMDCA, explanando aos conselheiros sobre a 
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reunião do dia 28/05/2021 na qual a promotoria realizou questionamentos sobre: as 

políticas públicas setoriais voltadas à criança e ao adolescente no município, 

participação e fiscalização do CMDCA, transparência do fundo do CMDCA (extratos e 

conciliações financeiras), as reuniões virtuais realizadas ao longo do ano 2020 e 2021 

e as respectivas atas e participação dos conselheiros tutelares (fluxo de trabalho). 

Neste momento a Conselheira Tutelar Vanuza solicitou a palavra, a qual foi cedida 

pelo Presidente, para realizar a ressalva que o Conselho Tutelar protocolou no início 

do ano de 2020 um Ofício à SEDES e ao CMDCA referente ao sistema SIPIA, o qual até 

o momento não existe retorno. O Presidente solicitou que o Conselho Tutelar 

encaminhe uma cópia deste ofício, visto que o mesmo não possui conhecimento deste 

documento, uma vez que durante a reunião do dia 28/05/2021 com a Promotoria 

este assunto abordado e a representante do Conselho Tutelar, Sra. Andréa Hiraoka, 

informou que este órgão ainda não tinha realizado solicitação e se posicionado sobre 

este tema. Ao longo da discussão referente às políticas públicas voltadas à criança e 

ao adolescente no município, os conselheiros realizaram questionamentos referentes 

ao Diagnóstico sobre o trabalho infantil no município de São Sebastião, que seria 

custeado mediante recurso financeiro do CMAS, e ao Diagnóstico social de crianças e 

adolescentes no município de São Sebastião, que seria custeado mediante recurso 

financeiro do CMDCA, que foram discutidos e deliberados nas reuniões ordinárias de 

14/02/2019, 14/03/2019 e 11/04/2019, tendo em vista que o NECA realizou 

apresentação ao CMDCA apenas do Diagnóstico sobre o trabalho infantil no 

município de São Sebastião.  O Presidente informou a todos que realizará 

levantamento de informações e deliberações anteriores referentes a ambos os 

diagnósticos para que seja possível subsidiar discussão deste assunto em próxima 

pauta de reunião ordinária. Neste momento, o Presidente realizou a leitura e 

explanação do relatório do NAT ao CMDCA no que se refere a traçar políticas 

prioritárias no município. Após discussão entre os presentes, o Presidente sugeriu a 

criação de uma Comissão Intersetorial para que haja celeridade das respostas do 

CMDCA aos demais órgãos e serviços, fortalecendo assim a comunicação e o 



         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

São Sebastião – SP 

Instituído pela Lei Municipal nº. 874/1992 

 

 

relacionamento entre as políticas públicas municipais. Devida à necessidade de 

cumprimento da ordem do dia, com uma extensa pauta, ficou acordado que este 

assunto será deliberado na próxima reunião ordinária. 6. Comissão de 

monitoramento dos projetos. Este item da pauta não foi deliberado, ficando 

convencionado que será item da pauta da próxima ordinária. Não havendo mais 

assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião as 12h05. Eu, Aline Monique Paes 

Ros, Secretária “ad hoc”, redigi a presente ata que segue para aprovação dos 

conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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LISTA DE PRESENÇA 

Reunião Ordinária – 10 de junho de 2021 – Videoconferência 

 

Nome Representação 

1. Frederico Schwarz Mazzucca Poder Público 

2. Rita de Cássia Nascimento Simioni Sociedade Civil 

3. Elaine Nunes Maciel / Carlos OBI Sociedade Civil 

4. Angelo Itavo Neto Poder Público 

5. Vilson Costa Júnior Poder Público 

6. Silvia Dias de Oliveira/Fernanda Carbonelli Sociedade Civil 

7. Jucilei Pereira Poder Público 

8. Elisabete Alves de Oliveira Sociedade Civil 

9. Ubiratan Nascimento Mourão Poder Público 

10. Monica Labate Herrero Lopes Ferreira dos Santos Poder Público 

11. Vanuza Bárbara Santos Oliveira Conselho Tutelar 

 


