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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 
abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na Casa dos Conselhos, os membros do 
CMDCA, conforme relação de presença anexa. O presidente deu início a reunião às 
10h30min horas, para tratar da seguinte pauta: 2. Oficio da secretaria da Educação 
solicitando a substituição da Conselheira Claudia dos Santos A. Cantanhede pela Sra. Maria 
Lucia Maciel, como representante das Secretaria da Educação; 3.Oficio MP 311/2019 – IC 
1406770000753/2018 – Apuração de irregularidades no exercício das funções dos 
Conselheiros Tutelares – Cópia do relatório de inspeção do NAT Taubaté referente a visita 
técnica realizada em 13/02/2019; 4. Comunicação de relatos de violência policial no 
municipal de São Sebastião - SP; 5. Oficio da Associação de Pais e Mestres da E. M. Guiomar 
Aparecida da Conceição Sousa solicitando providências urgentes quanto às reinvindicações 
remetidas à Secretaria da Educação; 6. Oficio da OAB indicando os membros representantes 
para compor o Conselho, em substituição aos advogados Dr. Paulo Roberto Mackevicius e Dr. 
Mauricio Santana de Melo; 7. Readequação da Proposta do Diagnóstico sobre o trabalho 
infantil (TI) no município de São Sebastião e Diagnostico social de crianças e adolescentes 
no município de São Sebastião – SP. 8. Edital de Eleição Unificada – Conselho Tutelar; 9. 
Renovação de Registro de entidade no CMDCA/SS – Associação Sebastianense de Promoção 
Social; 10. Informes.  1. Leitura da ata da última reunião. O Presidente Henrique faz a 
leitura da ata, acrescentando o seguinte no item 3: “Foi indicada a conselheira Rita de 
Cassia para representar o CMAS que, por integrar os dois Conselhos...”, assunto aprovado 
por unanimidade. 2. Oficio da secretaria da Educação solicitando a substituição da 
Conselheira Claudia dos Santos A. Cantanhede pela Sra. Maria Lucia Maciel, como 
representante das Secretaria da Educação. O Presidente faz a leitura do Oficio 
informando sobre a substituição. 3.Oficio MP 311/2019 – IC 1406770000753/2018 – 
Apuração de irregularidades no exercício das funções dos Conselheiros Tutelares – 
Cópia do relatório de inspeção do NAT Taubaté referente a visita técnica realizada 
em 13/02/2019; O Presidente Henrique explica sobre o IC e sobre a visita técnica 
realizada do NAT; a conselheira Rita de Cássia questiona se todos os apontamentos 
constantes no relatório foram cumpridos; o conselheiro Rafael e o presidente respondem 
que sim, sendo que a única pendência é a implantação do SIPIA, e que ainda não foi 
implantando diante da ausência de profissionais aptos a aplicar o curso aos conselheiros 
por parte do Estado; ficou decidido que o CMDCA oficiaria o CONDECA solicitando 
providências. 4. Comunicação de relatos de violência policial no município de São 
Sebastião – SP.  O presidente faz a leitura do documento, explicando que foi elaborado 
pelos técnicos dos equipamentos sociais e não pela Secretaria de Desenvolvimento Social; 
informou sobre um caso especifico, que foi procurado como Diretor da SEDES por uma 
família vítima de violência; a Conselheira Elaine também relatou um caso específico 
ocorrido com um aluno na entidade que representa; o Presidente fala que foi realizada 
uma reunião na Sedes com as técnicas, e que ocorrerá uma reunião com a Comissão de 
Direitos Humanos e os usuários dos equipamentos; a Conselheira Rita de Cássia sugere 
que o CMDCA e o CMAS se unam para solicitar providências dos órgãos oficiados, 
mencionados no documento; os conselheiros sugerem a realização de uma reunião com os 
representantes dos referidos órgãos, solicitando informações sobre as atitudes que serão 
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adotadas e o prazo para o cumprimento, assunto aprovado por unanimidade.  5. Ofício da 
Associação de Pais e Mestres da E. M. Guiomar Aparecida da Conceição Sousa 
solicitando providências urgentes quanto às reinvindicações remetidas à Secretaria 
da Educação. O presidente faz a leitura do ofício, sendo sugerido pelos conselheiros que 
o CMDCA oficie a SEDUC solicitando um prazo de 07 (sete) dias para solucionar os 
problemas apresentados; aprovado por unanimidade.  6. Ofício da OAB indicando os 
membros representantes para compor o Conselho, em substituição aos advogados 
Dr. Paulo Roberto Mackevicius e Dr. Mauricio Santana de Melo; o presidente faz a 
apresentação das advogadas presentes na reunião, representado a OAB sendo que a 
presidente Jaqueline Santana estava presente representando a Dra. Daniela Dias Caldeira, 
como membro titular que não pode comparecer na reunião, estando presente a Dra. Ana 
Paula S. do Nascimento, como membro suplente. 7. Readequação da Proposta do 
Diagnóstico sobre o trabalho infantil (TI) no município de São Sebastião e 
Diagnostico social de crianças e adolescentes no município de São Sebastião – SP. A 
conselheira Rita de Cássia faz as considerações sobre a reunião realizada na SEDES, no dia 
último dia 25, que participou juntamente com a Secretária Rogéria,  a técnica Ana 
Margarida, o presidente Henrique e os membros do NECA, momento em que foi solicitada 
nova proposta de orçamento com as alterações necessárias, sendo apresentada na 
presente reunião aos conselheiros. O presidente Henrique se manifesta no sentido de que 
a nova proposta atende as necessidades, sugerindo que o CMDCA oficie a Secretaria para 
que realize a contratação da empresa.  8. Edital de Eleição Unificada – Conselho Tutelar. 
O presidente explica sobre a Lei nº 236/2019 do Conselho Tutelar e o Edital 001/2019 do 
CMDCA, sobre as eleições, fazendo uma explanação sobre os pontos principais do edital, 
aprovado por unanimidade. 9. Renovação de Registro de entidade no CMDCA/SS – 
Associação Sebastianense de Promoção Social; Foi apresentado o pedido de renovação 
de Registro da entidade, sendo aprovado por unanimidade; 10. Informes. A conselheira 
Rita de Cassia, representando a APAE, faz o convite aos conselheiros, do evento “Noite da 
Pizza” que será realizado na sede da entidade no dia  13/04 às 19h. A conselheira Alcione 
da Guarda Civil convida para o evento a ser realizado no dia 25/04. A conselheira Elaine 
apresenta a justificativa sobre a reforma realizada na entidade que representa, com os 
custos extras que não estavam no plano de trabalho inicial, dando ciência ao conselho. Não 
havendo mais a tratar o presidente encerrou a reunião as 12h20. Eu Mirela Cristina Ramos 
do Rego Vieira, Secretária Adhoc, redigi a presente ata que segue para aprovação dos 
conselheiros. 
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