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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

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

dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, reuniram-se de forma mista, presencial 

e 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://zoom.us/j/7047235047?pwd=S2RHb1BJNzhVZGxPTWk4RmJVSTVJdz09; ID 

da reunião: 704 723 5047; Senha: cmdca; O Presidente abriu a sala de reunião virtual 

às 10h00, fez a chamada às 10h11 e aguardou um prazo maior uma vez que não 

alcançava quórum naquele momento. Passados 10 minutos com a entrada de mais 

um membro a reunião foi iniciada às 10h21. 1. Eleições de Conselheiros Tutelares 

Suplentes. O presidente comunicou que conforme deliberação em reuniões 

anteriores, ficou acordado que encaminharíamos o processo com pedido de parecer 

jurídico à Secretaria de Assuntos Jurídicos, e que obtiveram o retorno de que a saída 

realmente seria nova eleição. Informou que pesquisou e cabe ao CMDCA cumprir 

essa demanda mediante deliberações no Conselho de como fazer, de quem se 

disponibilizaria a contribuir com esse trabalho, deixando espaço aos demais mesmo 

de forma remota. A Sra. Rita se manifestou sugerindo tomar como base a eleição 

passada e criar edital, estipular os prazos para o mais breve possível, perguntando 

quantos suplentes seriam necessários. Dúvidas expostas de alguns participantes e 

sanadas pelo Presidente que retomou o assunto e números de reuniões passadas 

registradas nas atas anteriores, este ressaltou ser demanda super urgente e pediu 

participação dos conselheiros para formar a Comissão de Eleição do Conselheiro 

Tutelar Suplente, ficando definido como representantes desta o Sr. Presidente 

Frederico, e Sr. Bruno, ambos do poder público e o Sr. Carlos e a Sra. Rita, ambos 

representando a sociedade civil, com o suporte do Sr. Rafael, atual conselheiro 

tutelar, que por não ser representante do CMDCA, apesar de assiduidade nas 

reuniões do Conselho não poderia atuar dentro desta comissão. O Presidente 

informou ainda que o Ministério cobrou inclusive o CMDCA e por esse motivo 

precisavam efetivar os trabalhos para não parecer que o Conselho estaria inerte. 

Ficou agendada a data de primeira reunião para quarta-feira, dia dezoito de maio, ás 

dez horas da manhã. 2. Prestação de contas de março - FUMCAD; O presidente 

informou que ainda não chegou a prestação de Abril, que provavelmente já estaria 

pronta, mas que não chegou para ele. Iniciou a leitura da prestação de contas de 

Março então para a transparência e conhecimento da situação financeira do fundo de 

todos. O ofício que registra os valores da prestação de contas do mês de Março é o 
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número catorze de dois mil e vinte e dois do departamento contábil e financeiro da 

Secretaria de Fazenda, que já está no processo administrativo do CMDCA. O saldo da 

conta no dia primeiro de março de dois mil e vinte e dois é de três milhões, 

seiscentos e quarenta e quatro mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro 

centavos, tendo alguns pagamentos a efetuar, tarifas e taxas, restando disponível três 

milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e catorze 

centavos em trinta e um de março. Deste saldo temos valores comprometidos, dos 

projetos já aprovados. Para o Projeto do Verdescola, o Projeto Núcleo Sócio 

Educativo tem dois milhões, cento e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois 

reais e dezoito centavos, e para o outro projeto do Verdescola, o Projeto Futuro 

Agora, tem o valor de setecentos e quarenta mil, cento e sessenta e quatro reais e 

sessenta e sete centavos. O Instituto OBI tem setenta e quatro mil reais reservados 

que é proveniente de captação, então para o próximo projeto ele já tem captado e 

reservado esse valor de saldo. A Guarda Mirim tem um valor reservado na proposta 

já aprovada, de duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e um reais. O 

presidente informou que entrou em contato com o pessoal da Guarda Mirim e que 

eles só não efetivaram a compra de veículo, pois estão aguardando ata, estão 

finalizando, e que tão logo fecharem essa etapa já vão providenciar a aquisição deste 

veículo. O tempo de utilização do aplicativo esgotou e a transmissão da reunião foi 

finalizada temporariamente às 10h38 e retomada às 10h46. O presidente 

finalizando, continuou lendo novamente o valor do Guarda Mirim e acrescentando 

que esses valores comprometidos totalizam três milhões, quatrocentos e sessenta e 

oitenta e cinco centavos, portanto fica um saldo disponível na conta de quatrocentos 

e trinta e cinto mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos, esse é o 

valor que o Fundo tinha em trinta e um de março. Lembrou que existe um valor 

bloqueado em dois mil e vinte de uma multa de um TAC no valor de quatrocentos e 

sessenta e um mil, oitocentos e cinco reais e dezenove centavos, valor este sem estar 

atualizado, pois ainda não temos resposta da liberação deste valor, está bloqueado 

judicialmente, bloqueado de uma conta da Prefeitura Municipal, e só não foi liberado 

para conta da FUMCAD. A Sra. Rita e o Sr. Carlos perguntaram sobre esses valores 

bloqueados, e o Presidente informou prontamente, mencionando que já foi passado 

em reuniões anteriores. Todos os itens esclarecidos, o Presidente deu espaço para 

dúvidas, o que não houve em segundo momento, portanto passou para o próximo 

item. 3. Comissão de Monitoramento; O presidente informou a composição inicial 

da Comissão de Monitoramento: Frederico, presidente, Sr. Fabio Aranha, 

representante da SEDUC e Dra. Elisabete da OAB, porém devido à imprevistos dos 

dois últimos, a visita foi feita pelo Presidente Fred assessorado pela servidora 
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pública Carla Ceravolo que o tem secretariado no CMDCA. Iniciou a leitura dos dois 

relatórios emitidos referente à fiscalização dos projetos em andamento, nesta visita, 

Projeto Núcleo Sócio Educativo no Instituto Verdescola pela manhã e ao Insituto OBI 

pela tarde Relatórios estes que constam no processo administrativo do CMDCA, para 

conhecimento de todos. Sem dúvidas ou manifestações passou para o próximo item 

da reunião 4. Solicitação do Instituto OBI; O presidente leu a solicitação do OBI: o 

Instituto OBI solicita ao CMDCA a utilização do saldo existente no FUMCAD e da 

verba remanescente da TAC aplicada em conta do Município de São Sebastião em 

dois mil e dezenove. Tal utilização se faz necessária para a continuidade e ampliação 

dos projetos que atendem mil, quatrocentas e vinte pessoas de diferentes partes da 

costa sul, conforme lista de chamada e relatórios de atividades. Essa solicitação já foi 

aprovada em outro momento para outra entidade e também para ampliação de 

vagas. Além disso a destinação para projetos sociais, entidades ligadas ao FUMCAD. 

Solicitamos a liberação destes valores com urgência, uma vez que a renovação do 

projeto se dará em julho de dois mil e vinte e dois. Salientamos nosso compromisso 

em atender as demandas sociais em nosso município durante todos esses anos, 

fomentando o esporte, a educação e a preservação ambiental em nossa cidade, 

auxiliando nas mazelas sociais. Sabemos que nosso projeto hoje, assim como outras 

entidades que passam pelo nosso Conselho fazem um trabalho único e necessário, 

por esse motivo, é essencial. Nosso projeto terá uma readequação orçamentária, 

diminuindo o valor global, para que sejam compatíveis com os valores solicitados, 

além disso teremos uma ampliação de cem atendimentos para a costa norte, no 

bairro do Jaraguá, para atendimento esportivo de crianças e adolescentes de dez á 

dezesseis anos. Certos de contar com a aprovação, nos colocamos á disposição. O Sr. 

Presidente resumiu destacando os itens que são pedidos pelo Instituto OBI: 

renovação e ampliação para o bairro de Jaraguá em dois mil e vinte e dois e a 

aprovação do uso de TAC, ou seja a verba restante, mais saldo remanescente do 

Fundo. Portanto pediu a deliberação para aprovar ou não, abrindo espaço para o Sr. 

Carlos se pronunciar. Este por sua vez explicou que vieram através deste conselho 

que é um conselho deliberativo, solicitar a verba remanescente do TAC e também o 

residual do Fundo, e não em sua totalidade, deixando bem claro essa parte. E 

complementando a visita em loco, ele protocolou na sexta-feira, dia seis de maio, na 

SEDES, e trouxe para a reunião a lista de chamada, de presença de todos os alunos 

que hoje fazem parte do projeto, tanto na praia de Boiçucanga, quanto em Cambury e 

Juquehy. Registrou que matriculados e com presença, são mil quatrocentos e vinte e 

cinco alunos. E que querem ampliar para o quarto bairro, que é o Jaraguá, no ginásio 

que lá tem, com cem atendimentos na prática do voleibol, para crianças de dez a 
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dezesseis anos, que estão há seis anos, e o termo deles terminaria no dia trinta de 

junho e gostaria que nesta reunião fosse aprovada, através do voto de cada um dos 

conselheiros, a continuidade do projeto, através dessas solicitações, para que possam 

ter mais doze meses de atendimentos para a criança e o adolescente, se 

disponibilizando para dúvidas ou esclarecimentos. O presidente então abriu espaço 

para comentários. A Sra. Rita para entender melhor questionou se o que ele está 

pedindo é a ampliação e a prorrogação de trinta de junho de dois mil e vinte e dois 

até trinta de junho de dois mil e vinte e três. Sr. Carlos corrigiu que a data inicial seria 

de primeiro de julho. A Sra. Rita então ressaltou que a diferença seria o acréscimo de 

cem vagas, concluindo que a solicitação seria de prorrogação por mais um ano e 

ampliação de cem atendimentos. O Sr. Carlos confirmou e acrescentou que em seu 

plano de trabalho o projeto contempla a meta de mil trezentos e oitenta e três 

atendimentos, e que ele ultrapassou essa meta para mil quatrocentos e vinte e que 

quer continuar com mais cem vagas no quarto bairro em outra região. E que teria 

orçamento até o dia trinta de junho deste ano. A partir do dia primeiro de julho faria 

a readequação financeira. E que já teria feito as tratativas individuais com cada 

funcionário, pois terá uma redução de orçamento na faixa de vinte e cinco por cento, 

então como faria esta mágica de reduzir o valor e ampliar os atendimentos, com as 

parcerias institucionais, diminuindo a carga horária dos professores e monitores que 

hoje estão exclusivamente para o projeto, então ele destinaria essa carga horária 

especificamente para as aulas, conseguindo diminuir os valores. O Dr. Vilson Costa 

questiona ao presidente se existiria algum impedimento legal no pedido do Sr. 

Carlos, representando o Instituto OBI, que respondeu, baseando-se em sua 

experiência na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, que faria parte 

sim e que seria o momento certo de tal solicitação. A única observação ao 

documento, mencionou o presidente, seria discriminar os valores, pois haverá 

liberação de valores do FUMCAD pelo Conselho, e a resolução que aprova a 

prorrogação da vigência ou qualquer tipo revisão de valores, tem que ter o valor 

nominal. Sr. Carlos questionou então se ele poderia deixar registrado em reunião e 

isto seria transcrito para a ata, ele poderia dar o valor total do Fundo, mas o valor 

total do TAC não, a partir do momento que existe rendimento diário e nem ele, nem o 

presidente poderiam dizer. Então pediu que deixasse estipulado que a solicitação é 

do valor total do TAC e trezentos e vinte e cinco mil reais do valor do FUMCAD. 

Elucidando e registrando assim em ata, o valor correto de trezentos e vinte e cinco 

mil reais. Sr. Carlos afirmou ainda que o que ele quer é a autorização deste Conselho 

para que possa apresentar segunda-feira o plano de trabalho, com todos os FGTS, 

especificando os gastos de recursos humanos. Por se tratar de um conselho 
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deliberativo, ele precisa vir solicitar e contar com a autorização dos representantes, 

não poderia simplesmente trazer o plano de trabalho. Então se apresentou hoje com 

este pedido de forma transparente como sempre foi. Explicou ainda que são 

trezentos e vinte e cinco mil do Fundo, que tem aproximadamente quatrocentos e 

sessenta mil reais, deixando claro o residual, sabendo que no final do ano terão 

captação de novo, então a conta será novamente preenchida com novos valores. E 

que o valor do TAC, em torno de quatrocentos e poucos mil reais, e com as correções 

monetárias desde dois mil e dezenove, não sabe como ficaria. A Sra. Rita questiona 

então sobre quais seriam as despesas, ao que o Sr. Carlos pontuou tratar de um 

padrão utilizado desde o início do projeto de setenta e cinco por cento de orçamento 

com recursos humanos e vinte e cinco por cento com material esportivo e uniforme, 

rouparia. A Sra. Rita então explicou que ele precisava apresentar a planilha com 

essas informações e o Sr. Carlos respondeu que sim, mas que o procedimento seria 

trazer a solicitação ao Conselho para as devidas deliberações e com esta autorização 

hoje, na segunda-feira protocolaria na SEDES todas as planilhas com todos os 

encargos, tudo explicado, salários, etc. A Sra. Rita então levantou outra preocupação, 

a questão do dinheiro do TAC estar bloqueado, sem previsão de liberação. Sr. Carlos 

relembrou que em dois mil e dezoito foi deliberado em reunião anterior que caso o 

TAC fosse liberado, na época, seria utilizado pelo Instituto Verdescola. Quando 

chegou na renovação do Instituto OBI, ninguém sabia onde estava este TAC, de um 

milhão e duzentos mil reais, ninguém sabia quando tinha sido depositado, ninguém 

sabia onde tinha ido parar um milhão e duzentos mil reais, somente quando o 

Verdescola foi oficiado, ele informou que recebeu em novembro de dois mil e 

dezenove e nunca mais se falou nada. Sra. Rita retomou a questão do dinheiro 

bloqueado, e o Sr. Carlos informou que a verba já está em conta do município, ela só 

está bloqueada, e que precisaria de uma tratativa para que o prefeito assinasse essa 

liberação, pois já está lá reservada, que é uma conta judicial que não pode ser 

utilizada para mais nenhum fim, discutidos alguns pontos, o Dr. Rafael, advogado do 

Instituto OBI, colaborou com a informação de que deveria ser feito um requerimento 

da liberação do valor ao jurídico do município para que ele apenas desbloqueie, uma 

vez que já tem destinação específica ao FUMCAD. Consultado o Dr. Vilson, se este 

seria o caminho, este respondeu que sim, o Conselho sendo o órgão que faz a gestão 

de recursos para este fim, deliberando mandaria para a Secretaria de Assuntos 

Jurídicos – SAJUR, e esta comunicaria o Fórum para fazer a liberação. Todos os 

pontos considerados e discutidos, além da forma de como liberar os valores da TAC, 

foi pontuado que as entidades beneficiadas seriam o Instituto OBI, Verdescola e 

Guarda Mirim, por já fazerem parte do edital antigo. O Presidente iniciou a votação 
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sobre a solicitação em questão. Todos os conselheiros presentes aprovaram a 

solicitação com base no valor estimado, por não ser possível neste momento ter o 

valor real, o Presidente ressaltou que o Sr. Carlos quando fala em novecentos e 

sessenta e cinco mil reais, este é o valor prévio, e é o valor que o Conselho deve usar 

como argumento e consignar em ata, com a ressalva na resolução de que será 

mediante disponibilidade orçamentária e financeira, tendo em vista que hoje o saldo 

no fundo é de quatrocentos e sessenta mil reais, não tem os novecentos mil, e por 

isso não podem deliberar acima do que o Fundo possui. No ano passado, quando o 

presidente foi fazer o levantamento dos valores do TAC, porque foi uma demanda 

que o CMDCA precisava para deliberações dos projetos do edital e de uma prestação 

de contas ao Ministério Público, é que ele conseguiu essas informações, pois quando 

assumiu a presidência do Conselho não recebeu todo o histórico desse TAC. Ficou 

acordado que quando a resolução estiver pronta será disponibilizada no grupo do 

whatsapp após a entrega do plano de trabalho com o valor específico. Houve queda 

no tempo do aplicativo mais uma vez às onze horas e vinte e seis minutos e retomada 

às onze horas e trinta e dois minutos quando o presidente confirmou a aprovação da 

solicitação do Instituto OBI pelo Conselho. 5. Resposta da SEDUC no caso da 

denúncia de injúria racial; O presidente iniciou a leitura do ofício de número 

trezentos e trinta e sete de dois mil e vinte de dois da SEDUC em resposta ao ofício 

quinze de dois mil e vinte e dois do CMDCA: informamos que item um, foi aberto 

processo administrativo para apuração dos fatos de número cinco mil cento e  

sessenta e quatro de dois mil e vinte e dois; item dois, conforme a folha número vinte 

e cinto a aluna já foi encaminhada em atendimento psicológico; item três, a equipe 

gestora da unidade escolar foi orientada a conversar com os professores, observar e 

acompanhar a relação do professor e aluno, intermediando e intervindo sempre que 

necessário para resolução de conflitos, e que a Secretaria de Educação também 

promove o desenvolvimento de projetos e palestras que tem por objetivo fomentar a 

reflexão sobre cidadania, direitos fundamentais e direito ao próximo. 

Atenciosamente Marta Braz, Secretária de Educação. Ao final da leitura a Sra. Rita 

questionou sobre o professor. O Sr. Angelo questionou se o Conselho não tinha 

solicitado quais foram exatamente as atitudes tomadas em relação à esse professor. 

O presidente leu então o ofício enviado pelo CMDCA confirmando que foi 

questionado sim as atitudes, e diz entender que o ofício foi sim respondido, mas que 

o Conselho poderia solicitar ainda detalhamento de quais seriam essas medidas 

adotadas. A Sra. Rita mostrou-se indignada com a resposta, pois conforme seu 

entendimento este professor não foi penalizado, tem apresentado atestados médicos 

e prorrogando isso, e que mesmo de atestado médico ele pode ser chamado para ser 



         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

São Sebastião – SP 

Instituído pela Lei Municipal nº. 874/1992 

 

 

ouvido, pois existe um processo administrativo. Reafirmando que a SEDUC, com todo 

o respeito, não teria feito absolutamente nada. Que a aluna já retornou para a escola, 

teve acolhimento de psicólogo, mesmo que tardio. O Dr. Vilson questionou se o 

processo administrativo era disciplinar e a Sra. Rita leu que não, que era processo 

administrativo para apuração dos fatos. O Dr. questionou se foi aberto pela 

Corregedoria ou pela SEDUC. Confirmado pelo presidente que foi aberto pela SEDUC, 

o Dr. Vilson então sugeriu que o CMCDA fizesse denúncia diretamente para a 

Corregedoria, para que ela possa abrir sindicância, que é o processo administrativo 

disciplinar, se o Conselho assim entender que a ação da SEDUC foi falha. O presidente 

continuou com a linha de raciocínio de que o Conselho poderia enviar novo ofício, já 

definindo quais serão as perguntas específicas. Após deliberação ficou decidido que 

enviasse um novo ofício citando os anteriores pontuando as perguntas que foram 

respondidas de forma genérica, e que especifiquem e detalhem as respostas. O 

presidente leu mais uma vez a cópia do processo administrativo onde identificou 

constar ofícios da SEDUC para a Corregedoria e ainda para a Delegacia, 

encaminhamento para a Secretária de Sáude pedindo apoio psicológico e para o 

Ministério Público, concluindo assim que foram tomadas as providências devidas 

pela SEDUC sim, que apenas a resposta contida no ofício não detalhou essas medidas. 

Foi lido pela Sra. Rita ainda do referido processo que a SEDUC encaminhou para a 

SAJUR um complemento solicitando avaliar a hipótese de afastamento temporário do 

professor e que a Corregedoria estaria aguardando o retorno do memorando que ela 

enviou com as ponderações para prosseguimento do processo administrativo. O que 

gerou a satisfação e entendimento de todos os conselheiros e participantes presentes 

e a concordância em emissão pelo Conselho de ofício para a SEDUC esclarecendo 

melhor as respostas e as medidas adotadas em relação ao professor, se será 

transferido ou afastado. O Dr. Vilson frisou ainda que o Conselho como órgão que 

fiscaliza deve questionar a SEDUC sobre as conclusões dos procedimentos adotados, 

por exemplo quando houver a conclusão do processo disciplinar da Corregedoria, 

para que a SEDUC nos informe qual foi o resultado final, da Delegacia, se foi aberto 

inquérito ou não, quando tiverem uma resposta, informar também o CMDCA desta 

resposta final. E que estes procedimentos vão demorar ainda certo tempo para 

serem concluídos. Desta forma o Conselho estará acompanhando de perto quais 

foram as denúncias, quais órgãos acionados e quais resultados dessas apurações. 6. 

Dia 18 de Maio; Dia nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual da 

criança e do adolescente – O presidente sugeriu considerando pertinente o CMDCA 

oficiar a SESAU, SEDUC e SEDES, questionando se existe alguma tratativa, alguma 

campanha que aborda esse tema, para termos ciência, acompanhamento e 
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contribuição. Todos os conselheiros concordaram com a sugestão e o Presidente 

encerrou a reunião às doze horas e cinco minutos. 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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