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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Ao vigésimo terceiro 
dia do mês de junho 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 10h11, fez a chamada e aguardou um prazo maior para que mais conselheiros 
entrassem. Às 10h17 o presidente iniciou a reunião. 1. Prorrogação do CAC do 
Instituto OBI; O presidente abriu a reunião alterando a ordem da pauta, uma vez que 
o Sr. Carlos del Matto do Instituto OBI que participava presencialmente solicitou a 
prorrogação do CAC do Instituto OBI informando que em vista do projeto dele já ter 
passado por aprovação da prorrogação da vigência e por já estar em tratativas com 
doadores. Uma vez que nas oportunidades que ele apresentava a documentação aos 
doadores com o CAC que vencia em trinta de junho, ele não conseguia a captação e 
com a possibilidade da prorrogação até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e 
dois a busca por doações seria possível, dessa vez com as pessoas jurídicas, já que o 
prazo de declaração de pessoas físicas se encerrou. O presidente abriu votação e foi 
aprovada a prorrogação do CAC do Instituto OBI do projeto “vencedores” para o dia 
trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois. 2. Doação do Instituto Gerdau 
para a Guarda Mirim; O presidente informou sobre a doação do Instituto Gerdau no 
valor de duzentos e sessenta mil reais para a Guarda Mirim com a finalidade de compra 
de veículos para compor a estrutura e atender os usuários que conforme e-mail do Sr. 
Paulo do Amaral Boneff, gerente geral do Instituto Gerdau, recebido em vinte e um do 
mês corrente a transferência estava programada para até dia trinta de junho de dois 
mil e vinte e dois. 3. Inscrição Edital Itaú; O presidente retomou o assunto e sugestão 
da Dra. Fernanda Carbonelli enviada através de mensagem em dezessete de junho de 
dois mil e vinte e dois no grupo de whatsapp do CMDCA, sobre o edital Itaú informando 
que não conseguiu concluir a leitura devido ao grande número de demandas, uma vez 
que além da participação ativa no CMDCA, hoje atua como secretário da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Social - SEDES. Pediu então a participação dos demais 
para criação da Comissão para análise do edital cujo membros definidos foram Sr. 
Angelo Neto, Sr. Carlos del Matto e Sr. Vilson Costa Junior. A Sra. Rita informou constar 
no edital que cada fundo poderia indicar apenas um projeto e manifestou interesse em 
apresentar um projeto pela APAE, porém acredita que não passaria, por não pertencer 
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aos setores que o edital está buscando. Sr. Carlos se absteve de participar com o 
Instituto OBI. Após todas deliberações ficou acordado que será encaminhado ofício 
para SEDES solicitando os dados para o projeto de desacolhimento institucional para 
os adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente – 
SAICA e demais projetos para análise da comissão, com prazo para resposta até oito 
de julho e o CMDCA se reunirá no dia quatorze de julho para avaliação das propostas 
apresentadas. 4. Comissão de Registro; O presidente relatou que a comissão era 
formada pela Sra. Elaine que saiu do Instituto OBI e consequentemente do CMDCA, por 
ele que hoje ocupa o cargo de secretário da SEDES e pela Rita, por esse motivo 
precisaria definir novos membros substituindo-o e o posto da Sra. Elaine, cujo 
interesse já havia sido demonstrado pelo Sr. Carlos. Após manifestações, ficou definida 
a composição pelo Sr. Carlos del Matto, Sra Rita Simioni e Sr. Bruno Lucena. 4. 
Comissão de Ética; O presidente informou que a lei complementar municipal número 
duzentos e trinta e seis de dois mil e dezenove em seu artigo vinte e quatro dispõe a 
criação da comissão de ética do Conselho Tutelar, sendo um conselheiro tutelar da 
costa sul, um conselheiro tutelar da costa norte e três membros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo dois representantes do poder público 
e um da sociedade civil. E explicou que em caso de denúncia de conduta que possa 
causar algum dano envolvendo criança e adolescente os membros desta comissão 
devem se reunir, apreciar e avaliar os fatos expostos, seguindo todo procedimento 
disposto na lei complementar mencionada, para emissão de parecer e 
encaminhamento à corregedoria, seja para apuração ou para arquivamento da 
denúncia. Logo se faz necessária a atualização da comissão que era composta pela Sra. 
Elaine do Instituto OBI, que não compõe mais o CMDCA. Ficou definida a composição 
pelo poder público com os membros titular Sr. Vilson Costa Jr., seu suplente Frederico 
Mazzuca, titular Sr. Italo Neto, suplente Luiz ..... ? , pela sociedade civil a Dra. Fernanda 
Carbonelli como titular e a Sra. Rita Simioni como suplente e pelo Conselho Tutelar, o 
titular Sr. Rafael, sua suplente Sra. Regina, ambos representantes da unidade costa sul 
e devido à ausência de conselheiros tutelares do centro e da costa norte na reunião, 
ficou pendente a nomeação de 2 representantes, mas o presidente ficou incumbido de 
entrar em contato com o Conselho Tutelar do centro para indica-los. 5. Prorrogação 
dos CACs do Instituto Verdescola; O presidente anunciou a participação da Dra. 
Fernanda que não conseguiu acompanhar desde o início a reunião, resumindo 
brevemente os assuntos abordados. Neste momento a Dra. Fernanda Carbonelli fez 
uma sugestão, perante a grande demanda do CMDCA com diversos assuntos e 
trabalhos, de aprovar a prorrogação não somente dos CACs mas também dos projetos 
até o final do ano, se não houver solicitação de outras entidades para emissão de novo 
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edital. O presidente abriu votação então para prorrogação dos CACs dos projetos do 
Instituto Verdescola, uma vez que já estão aprovados e agilizaria a questão da captação 
de verba. Todos presentes se posicionaram a favor e a prorrogação dos CACs também 
do Instituto Verdescola foram aprovados.  6. Comissão de Monitoramento; O 
presidente relatou que anteriormente a comissão era composta por ele, Sr. Fábio 
Aranha e Dra. Elisabeth, porém ambos não participam mais do CMDCA. A OAB indicou 
novas representantes, a Dra. Margarete e Dra. Naiara que entrou na reunião no 
primeiro bloco, mas não retornou no segundo. Informou ainda que esta comissão é 
uma demanda que o Ministério Público já cobrou o Conselho anteriormente, que é 
obrigatória, a lei treze mil e dezenove de dois mil e quatorze do Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil exige que exista o monitoramento das parcerias pelo 
conselho. O presidente fez um breve resumo das obrigações desta comissão, que deve 
se reunir mensalmente para avaliar a prestação de contas das parcerias que a SEDES 
encaminha ao CMDCA e a necessidade de visitação aos projetos trimestralmente. Ficou 
definido como membros o Sr. Bruno Lucena, a Sra. Larissa, que não estava presente 
mas por telefone se disponibilizou para compor essa manifestação e o Sr. Frederico 
Mazzucca com a observação de verificar se como secretário da SEDES ele pode 
participar, questionado pela Sra. Rita se não deveria ter representação da sociedade 
civil, o presidente informou que sim, porém este representante não poderia ter 
nenhum projeto aprovado ou em andamento, sendo assim restaria os membros da 
OAB, mas na reunião neste momento não havia participante. Ressaltou ainda que esta 
comissão apresenta os relatórios ao CMDCA, e que deve passar por aprovação do 
Conselho por isso não teria problema esta composição. 7. Prestação de contas 
FUMCAD. O presidente iniciou a leitura da prestação de contas que a Secretaria da 
Fazenda encaminhou através do ofício número dezenove de dois mil e vinte e dois 
emitido pelo departamento contábil: No dia trinta e um de maio o saldo da conta era 
de dois milhões, quinhentos e dez mil, novecentos e trinta e seis reais e setenta e sete 
centavos, valores já comprometidos são um milhão, setecentos e quatro mil, trezentos 
e dezesseis reais e trinta e seis centavos, ficando um saldo disponível de oitocentos e 
seis mil,  seiscentos e vinte reais e quarenta e um centavos na conta. Deste saldo 
disponível, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e trinta e um reais estão 
reservados para a guarda mirim e sessenta e quatro mil reais reservados para o 
Instituto OBI, que foi captação, somando trezentos e vinte e cinco mil, novecentos e 
trinta e um reais de valores comprometidos, resultando assim numa disponibilidade 
final do FUMCAD no valor de quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e oitenta e nove 
reais e quarenta e um centavos. Diante da pergunta da Dra. Fernanda Carbonelli se 
estava excluído o valor deles de captação de pessoa física deste ano, o presidente 
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informou que ainda não consta na prestação, e que por estes valores representarem a 
situação até trinta e um de maio, ainda seriam separados os valores da captação de 
pessoa física, assim como algumas que foram feitas mediante DARF (documento de 
arrecadação de receitas federais) e ainda não entraram na conta, e que deveriam 
entrar em junho e julho. A Dra. Fernanda solicitou que o presidente enviasse a 
prestação de contas no grupo de whatsapp ou por e-mail, e este confirmou que 
enviará, e aos que quiserem, que solicitassem à ele, e ele enviaria. O presidente 
confirmou ter tratado de todos os itens e concluiu a reunião. Ao questionar se algum 
conselheiro tinha alguma dúvida ou manifestação a Sra. Rita questionou sobre o 
processo que pede o parecer jurídico sobre a questão das eleições do conselho tutelar. 
O presidente informou que ainda aguardava da SAJUR a resposta. E que ele já teria 
reiterado a cobrança de resposta. Informou ainda que aguarda resposta da SAJUR de 
outro processo para parecer jurídico, referente a lei do CMDCA, que já tinha sido 
encaminhado anteriormente, mas a SAJUR pediu que o trâmite deveria ser feito pelo 
Gabinete e não pela SEDES, então o processo foi encaminhado para o Gabinete que 
enviou o processo para a SAJUR, que pediu algumas correções, essas foram feitas,  o 
processo foi novamente devolvido para a SAJUR para parecer. Sem outras dúvidas o 
presidente encerrou a reunião. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
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LISTA DE PRESENÇA 

Reunião Ordinária – 23 de Junho 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 (remoto) 

5. Vilson Costa Júnior Poder Público (remoto) 

6. Mônica Labate Poder Público (remoto) 

7. Isis Raniely Reis Setúbal Pertusi Poder Público (remoto) 

8. Rita de Cássia Simioni Sociedade Civil (remoto) 

9. Fernanda Carbonelli Sociedade Civil (remoto) 

10. Naiara Santana Sociedade Civil (remoto) 

 


