
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS  

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Aos treze 

dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito na sala de reuniões da 

SEDES, situado à Rua Sebastião Silvestre Neves, 324 - Centro, reuniram-se os

membros do CMDCA, conforme relação de presença anexa. O Presidente iniciou 

a reunião com a seguinte pauta: 1. Leitura da Ata das últimas reuniões ordinária 

e extraordinária; 2. Pedido de Readequação  financeira do Instituto Verdescola 

(valor de captação 2017); 3. Prorrogação do prazo de inscrição de entidades; 4. 

Informes. 1.Leitura da Ata da reunião anterior.  A conselheira Andréa 

realizou a leitura das Atas que foram aprovadas e assinadas por todos os 

presentes. 2. Pedido de Readequação financeira do Instituto Verdescola 

(valor de captação 2017).  Conselheira Fernanda apresentou proposta de 

Readequação de planilha financeira sem alteração de valor captado e aprovado, 

com alterações apenas de ordem administrativa. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. 3. Prorrogação do prazo de inscrição de entidades.  

Conselheiro Rodrigo destacaram a necessidade de extensão do prazo para 

inscrição das entidades junto ao CMDCA. Fernanda sugeriu que todas as 

inscrições recebidas sejam prontamente avaliadas pela comissão para que se 

necessário haja tempo de solucionar possíveis divergências. Após consenso, o 

prazo foi prorrogado para 30 de outubro de 2018. Conselheira Fernanda 

disponibilizou o espaço do Verdescola para realização de oficina para 

orientação das as entidades quanto a forma correta de realizar a inscrição no 

CMDCA.   4. Informes. 4.1. Conciliação Bancária – O Presidente apresentou o Sr. 

Ricardo Francelino da Silva – Diretor Financeiro na SEFAZ e nomeado como 

Gestor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Portaria 

998/2018. Ricardo se colocou a disposição do Conselho para qualquer 

esclarecimento e agradeceu a oportunidade de estar presente. Fernanda 

solicitou que a conciliação bancária possa ser apresentada de forma detalhada, 

com os valores comprometidos e os disponíveis. Ricardo se comprometeu a 

atender a solicitação na próxima reunião. Fernanda solicitou  atenção especial 

quanto a verificação  da DBF – Declaração de Benefícios Fiscais, e os CPFs dos 

doadores com o intuito de minimizar riscos futuros; 4.2. Conselheiro Rodrigo
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informou aos presentes que será inaugurada a Casa dos Conselhos, com data 

pré- agendada para dia 20 de outubro de 2018, sendo assim os conselhos 

contarão com uma sede; 4.3. Rodrigo continuou informando sobre a entrega de 

alguns equipamentos à Guarda Mirim, referente o ano de 2017 – Caixa de Som, 

Microfone, Máquina Fotográfica e Filmadora; 4.4. O Presidente informou que já 

prestou depoimento para a Sindicância aberta para tratar assuntos de repasse 

de recurso à Guarda Mirim; 4.5. O Presidente salientou que quanto aos ofícios 

enviados à Entidades, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública 

e Delegacia da Mulher quanto a elaboração de diagnóstico situacional da 

criança e do adolescente em São Sebastião,  não obtivemos nenhuma resposta e 

diante disso está sendo  encaminhando a 1ª Reiteração com prazo definido de 7 

dias a contar da data do recebimento para a resposta; 4.6. Conselheira Eunice 

apresentou a situação atual do “Instituto Sonha Criança” e do trabalho 

realizado em Cambury com crianças e jovens entre 6 a 18 anos, destacou que 

após divergências e incompatibilidade na prestação de contas, no qual não 

obtiveram orientação necessária no período, estão atualmente sem condições 

de angariar recursos devido a documentação, informou que o projeto tem 

acontecido graças ao esforço voluntariado da equipe.  Alessandra –

Coordenadora do projeto salientou que necessitam de recursos para a sua 

manutenção (lanche, transporte, entre outros). Conselheiros Fernanda e 

Rodrigo se propuseram a ajudar, com isso a Secretaria de Desenvolvimento 

Social solicitará o desarquivamento do referido processo para avaliação e 

orientações necessárias para que o projeto possa regularizar suas pendências. 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião às onze 

horas e quarenta e dois minutos. Eu, Andrea de Araujo – Secretária Adhoc, 

redigi a presente Ata que segue para aprovação. 
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