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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Ao décimo oitavo dia 
do mês de agosto 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; 1. Comunicado CONDECA; O presidente 
informou sobre o comunicado do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, CONDECA que noticiava sobre o tema central da décima segunda 
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente: “Situação dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia e pela covid-19: 
violações e vulnerabilidades de crianças e adolescentes, ações necessárias para 
reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade”, 
bem como informava o calendário indicado para a realização das conferências, sendo 
a etapa nacional proposta para novembro de dois mil e vinte e três, a etapa estadual 
proposta no período de janeiro a agosto de dois mil e vinte e três e as etapas 
municipais e regionais propostas no período de maio a dezembro de dois mil e vinte e 
dois. O presidente após ler todo o comunicado, disse que disponibilizaria este no 
grupo de whatsapp. 2. Capacitação/Implantação SIPIA; O presidente relatou que o 
Ministério Público fez uma recomendação administrativa para que seja feita a 
capacitação para os conselheiros tutelares para implantação do Sistema de Informação para 
a Infância e Adolescência, o SIPIA afim de aprimorar os trabalhos do conselho tutelar. Para 
que isso ocorra os conselheiros precisam ter cadastro no aplicativo gov.br. A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Social, SEDES pesquisou as propostas e precisa da 
deliberação do CMDCA para custear a capacitação com recursos disponíveis no FUMCAD.O 
presidente reportou que foram recebidas três propostas e que as compartilharia no grupo de 
whatsapp do CMDCA. Foi sugerida a definição de um teto, além da definição do objeto para 
contratação de uma empresa idônea e se possível com anuência do Conselho Tutelar. Após 

deliberação foi definido o teto de R$ 15.000,00. 3. Compra de veículos da Guarda Mirim; 
O presidente informou que a guarda mirim possui uma despesa orçamentária no valor 
de quatrocentos e sessenta e nove mil reais para a compra de seis veículos. Que a 
Secretaria de segurança, SEGUR, deveria providenciar a compra junto a secretaria de 
administração, SECAD, pois o dinheiro já está em conta. O presidente reforçou ainda 
que o objeto de compra não pode ser alterado. 4. Renovação de Registro do Instituto 
Verdescola; O presidente relatou que o Instituto Verdescola encaminhou 
documentação para renovação do registro, porém o mesmo encontra-se válido até 
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agosto de dois mil e vinte e três, logo a Drª Fernanda Carbonelli pediu para 
desconsiderar os documentos enviados. 5. Apuração do Conselho Tutelar; O 
presidente informou que foram realizadas sete inscrições para o processo seletivo, 
pontuou que toda a documentação foi analisada criteriosamente pela comissão de 
eleição e que desse total, três inscrições foram deferidas e quatro indeferidas. O 
presidente reportou que foi recebida uma notificação em relação a conduta de um 
conselheiro tutelar e que os documentos serão encaminhados para a análise da 
Comissão de Ética do CMDCA. 6. Minuta da Lei do CMDCA; O presidente explicou que 
a minuta será encaminhada para a comissão de avaliação e aprovação e em seguida 
será encaminhada ao Gabinete do Prefeito. 7. Prestação de contas FUMCAD. O 
presidente iniciou a leitura da prestação de contas que a Secretaria da Fazenda 
encaminhou pelo departamento contábil totalizando um saldo de cento e oitenta e 
dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos no dia trinta e um de 
julho de dois mil e vinte e dois. 8. Liberação da TAC; O presidente rapidamente 
informou que está aguardando resposta da secretaria de assuntos jurídicos SAJUR, 9. 
Comissão de Monitoramento. A Drª Fernanda Carbonelli questionou sobre os 
relatórios de monitoramento e o presidente respondeu que foi apresentado em 
reunião anterior e que reunirá a comissão para marcar novas vsitas. 
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LISTA DE PRESENÇA 

Reunião Ordinária – 18 de Agosto de 2022 – Videoconferência e presencial 

1. Frederico Schwarz Mazzucca  Poder Público (presencial) 

2. Angelo Itavo Neto Poder Público (remoto) 

3. Carlos Augusto Del Matto Sociedade Civil (presencial) 

4. Bruno Rodrigues Lucena Poder Público (presencial) 

5. Vilson Costa Júnior Poder Público (remoto) 

6. Fernanda Aguiar Sociedade Civil  (remoto) 

7. Fernanda Paluri Poder Público (remoto) 

8. Fernanda Carbonelli Sociedade Civil (remoto) 

9. Vinicius Martins Nogueira Poder Público (remoto) 

 


