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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Ao décimo quinto 
dia do mês de novembro 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 iniciou a assembleia às dez 
horas e constatou pela chamada que não havia quórum. O presidente sugeriu retirar 
da presente reunião a revisão da lei, pois além de não ter no momento o número 
necessário de conselheiros, havia muitos itens na pauta.  1. Conferência CONDECA;  
O presidente iniciou a reunião informando que o Conselho não realizou neste ano a 
conferência municipal estabelecida pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CONDECA. Discutida as possíveis penalizações ao CMDCA por não 
ter realizado a conferência foi concluído que não implica em nenhum problema ao 
Conselho, pois não está previsto na Lei do CMDCA. 2. E-mail da DRADS a respeito da 
conferência; O presidente informou que a Diretoria Regional da Assistência e 
Desenvolvimento Social – DRADS enviou e-mail solicitando informações sobre a 
conferência, se foi realizada ou não, quais motivos, etc. 3. Prestação de contas; Com 
a prestação de contas em mãos, enviada pela secretaria da fazenda, o presidente 
relatou que o extrato listava as movimentações até vinte e nove de novembro de dois 
mil e vinte e dois. Informou que no mês de novembro o FUMCAD recebeu o valor do 
TAC que estava bloqueado, valor este que inicialmente era de aproximadamente 
quinhentos mil reais, mas com os valores atualizados somavam seiscentos e noventa 
mil, setecentos e vinte e três reais e onze centavos e que dessa maneira foi possível 
dar andamento no aditivo do Instituto OBI, que contemplava um valor já possuído e 
outra parte do valor mediante a disponibilidade financeira. Restando um saldo na 
conta. O referido aditivo seria no valor de quinhentos e setenta e cinco mil reais, 
remanescendo um valor em torno de cento e quinze mil reais. A Drª Fernanda 
Carbonelli destacou que deste saldo, o Instituto Verdescola captou trinta e cinco mil 
reais via pessoa jurídica até abril de dois mil e vinte e dois. O presidente acrescentou 
que precisa verificar com a contabilidade quanto está disponível para o Fundo, pois 
teria o valor da guarda mirim que já foi empenhado,  faltando apenas o pagamento, e 
também teria este valor do Instituto OBI que também foi empenhado e aguarda 
pagamento e ficando um saldo financeiro deste valor na conta considerando que uma 
parte já é captação do Instituto Verdescola. A Drª Fernanda pediu para informar o 



         Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

São Sebastião – SP 

Instituído pela Lei Municipal nº. 874/1992 

 

 

CMDCA sobre uma alteração solicitada pelo procurador, relembrou que o conselho 
aprovou e foi feita a readequação dos projetos do instituto Verdescola e que eles estão 
em captação de recursos até dia trinta e um de dezembro deste ano e que já teria sido 
recebida uma pequena parcela. Porém por um entendimento do procurador do 
município, eles precisariam fazer um aditivo antes do dia trinta e um de dezembro e 
que ela apesar de discordar do posicionamento do procurador terá que fazer 
rapidamente uma substituição do plano de trabalho colocando o valor que já foi 
captado, para  o parecer do procurador, pois ele entende que se sair depois do último 
dia do ano, não será mais aditivo, e que apesar de discordar, não ver nenhum respaldo 
legal para essa solicitação para readequar tudo de novo, fará. Acrescentou que quer 
deixar consignado na assembleia que seja aprovada a utilização do saldo disponível 
do FUMCAD referente a captação do Instituto Verdescola e eventualmente a utilização 
do saldo existente que não esteja comprometido até terminar a captação, porque 
senão ela deverá fazer um aditivo que não dará para pagar nem ao menos um mês de 
salário aos colaboradores do Verdescola. Julgou incoerente o que está sendo pedido, 
prejudicial para a entidade entregar tudo em dobro de novo, mas que farão dessa 
forma. Pediu para que o conselho tivesse ciência, discutisse e autorizasse para a 
entidade não ser prejudicada. O presidente resumiu a situação entendendo que seria 
uma antecipação dos valores que estão sendo captados. A Srª Rita questionou e o 
presidente informou que seria um aditivo de vigência, explicou detalhadamente todo 
o processo, a parte que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES 
emite uma declaração de que para o valor aprovado no plano de trabalho existe 
disponibilidade orçamentária e financeira, encaminha com toda a documentação para 
parecer jurídico, plano aprovado com o valor total e plano de trabalho que vai na 
minuta do termo com o valor captado. Sanadas todas as dúvidas e informado pelo 
presidente que precisa ir na secretaria da fazenda os valores exatos, a Srª Rita 
questionou o motivo da SEFAZ não vir nas assembleias para demonstrar item por item 
a prestação de contas e não somente encaminhar impresso, que isso seria obrigação 
da secretaria da fazenda, endossando a crítica, a DRª Fernanda acrescentou seu 
posicionamento exemplificando que para um simples extrato em situação anterior ela 
precisou ir com o Presidente até a SEFAZ para obtê-lo. A reunião foi interrompida pela 
queda da transmissão pelo aplicativo às dez horas e quarenta e três minutos. 
Retomada às dez horas e cinquenta minutos o presidente fez a chamada e constatou 
haver apenas sete conselheiros presentes, portanto enviou mensagens para os 
conselheiros ausentes para que atingir quórum. Drª Fernanda pediu para deixar claro 
que não estava deliberando nada referente a esse assunto, que estava cientificando o 
CMDCA de que o procurador jurídico está exigindo que se apresente um termo antes 
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de terminar a captação de recurso e que toda a burocracia e documentos foram 
apresentados anteriormente, explicou ainda que esse termo corresponde ao mês de 
janeiro e estava expondo ao conselho quão difícil é para uma entidade fazer a captação 
de recurso, a parte operacional, mobilização do  conselho, para fazer um projeto de 
um mês em tempo insuficiente. Pediu também para convocar no futuro o procurador 
municipal para vir a uma reunião e entender este parecer. 4. Ofício do Conselho 
Tutelar a respeito de visita no SAICA; O presidente resumiu que o CMDCA recebeu 
o ofício de número quatrocentos e quatro do ano de dois mil e vinte e dois do conselho 
tutelar unidade centro em que a conselheira tutelar se referindo à visita a Casa Flor de 
Lis, cita a situação do serviço, quantidade de cuidadores atuando, e avalia os recursos 
humanos do Serviço de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente- SAICA, 
frisando o déficit de cuidadores. Relata ainda a falta de alimentos constatada na visita, 
anexando fotos ao referido ofício. O presidente acrescentou, como secretário 
responsável pelo serviço, que realmente ocorreu um problema de não abastecimento 
da empresa que fornece os alimentos ao SAICA, e que ao saber da situação a SEDES 
não mediu esforços para averiguar o que estava ocorrendo, buscou a empresa 
incansavelmente que não atendia os telefones, mensagens e e-mails e simplesmente 
não informou essa falta de abastecimento ou qualquer problema. Quando conseguiu 
contato com uma funcionária da empresa cobrou abastecimento imediato e reunião 
presencial para sanar o problema que ao seu ver era insustentável e caso não houvesse 
solução, faria uma intervenção contratando outra empresa emergencialmente, 
rompendo com a atual empresa. O presidente ressaltou que houve mesmo este 
problema, mas que foi resolvido, e que houve visita correcional da juíza e do ministério 
público logo após o ocorrido, e foi constatado que o problema de abastecimento foi 
realmente resolvido, gerando apenas questionamentos sobre a qualidade dos 
alimentos, assunto que também foi tratado entre a SEDES e a nutricionista da empresa 
para que houvesse melhoria na qualidade dos serviços e qualidade dos alimentos por 
ela ofertados. O assunto gerou grande insatisfação e indignação das conselheiras Rita 
e DRª Fernanda, haja visto a gravidade do ocorrido. O presidente explicou a parte 
burocrática e a demora da coordenação do serviço em informar a situação à sua chefia 
imediata, no caso a diretora de proteção social especial, para que as providências 
cabíveis fossem tomadas, e leu melhor o ofício para todos explicando que não ocorreu 
a falta de todos os tipos de alimentos aos adolescentes e crianças acolhidos no SAICA, 
que a própria conselheira relata no ofício que existia arroz, feijão, achocolatado, trigo, 
fubá, gelatina, macarrão, mas que não tinha visto legumes, verduras, pão, biscoito, 
leite, iogurte, ou seja não chegou ao ponto de não ter alimento, alimento teve, mas não 
uma variedade ideal de alimentos que está prevista no contrato. O presidente garantiu 
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que o administrativo da SEDES está tomando as devidas providências quanto á parte 
contratual. Como nunca houve esse tipo de situação, a SEDES implantou agora 
acompanhamento semanal para que não ocorra novamente e não chegue a este ponto 
e a empresa já normalizou o abastecimento. Sobre a questão dos cuidadores o 
presidente relatou que o processo seletivo emergencial está em andamento, houve 
aplicação de prova no domingo, dia onze e hoje sairia a lista de classificação, 
acrescentou que foram recebidas quatrocentas e dez inscrições, cento e oitenta e cinco 
pessoas realizaram a prova e cento e sete foram os aprovados.  A Srª Rita questionou 
ainda o papel da coordenadora do SAICA diante do ocorrido, julgando ser necessária 
a averiguação do posicionamento da coordenadora por tamanho erro em relatar 
tardiamente a situação.  5. Pedido de desligamento da conselheira tutelar 
suplente; O presidente informou que a conselheira tutelar suplente Rose Mary pediu 
desligamento da suplência da conselheira tutelar Andrea Hiraoka, relatando que tem 
demanda reprimida e relata ainda certa divergência com a conselheira tutelar Vanuza. 
Questionou aos conselheiros se o entendimento era de encaminhar o documento para 
avaliação da Comissão de Ética de possível conduta de conselheiro tutelar. A reunião 
foi interrompida por queda de transmissão do aplicativo às onze horas e trinta 
minutos e foi retomada às onze horas e trinta e oito minutos. 6. Visita de 
Monitoramento no SAICA e Conselho Tutelar. O presidente informou ainda que 
gostaria de incluir nas visitas de monitoramento o SAICA e o Conselho Tutelar, e que 
se conseguissem iniciar o ano com as visitas seria interessante, sugeriu deixar na 
pauta da reunião de janeiro a agenda da visita da comissão de monitoramento. O 
conselheiro Vilson sugeriu que a primeira visita fosse emergencial ao SAICA tendo em 
vista essa situação.  A reunião foi encerrada às onze horas e quarenta e sete minutos. 
Eu, Carla Ceravolo, secretária “ad hoc”, redigi a presente ata. 
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LISTA DE PRESENÇA 

Reunião Ordinária – 10 de Novembro 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 (remoto) 

4. Bruno Rodrigues Lucena Poder Público (remoto) 

5. Vilson Costa Júnior Poder Público (presencial) 

6. Fernanda Carbonelli Poder Público (remoto) 

7. Margarete Moraes Sociedade Civil (presencial) 

8. Carla Brasil Poder Público (remoto) 

9. Rita de Cássia Simioni  Sociedade Civil (remoto) 

 


