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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Ao décimo 
primeiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se 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://us05web.zoom.us/j/86498576950?pwd=VG9WMDRDT0lxNklqL3EwakVOcl
I2dz09;  ID da reunião: 864 9857 6950; Senha: cmdca; O Presidente abriu a sala de 
reunião virtual às 10h05 dando o prazo de 5 minutos para que os participantes 
ingressassem, e deu início à reunião às 10h10. O Presidente realizou a leitura da pauta, 
conforme convocação prévia, solicitando que a Sra. Rita iniciasse pela primeira pauta 
e informou que a Dra. Fernanda estava enfrentando dificuldades para entrar na 
reunião, porém em cerca de três minutos ela conseguiu entrar na reunião. 1. Encontro 
da Assistência Social; 2. Solicitação de Adiantamento de Parcela do Instituto Verdescola.  
1. Encontro da Assistência Social; Sra. Rita iniciou pontuando que este ano seria ano 
de Conferência da Assistência Social, porém devido a pandemia foi cogitado realiza-la 
remotamente, concluíram que seria algo complicado e foi sugerida a realização de um 
fórum, diante desta nova proposta foram realizadas duas reuniões com a equipe 
técnica, a SEDES passou a proposta para suas equipes e cada equipamento, CRAS costa 
sul, CRAS centro, CRAS costa norte, CREAS, SAICA, enfim cada um dos equipamentos 
enviariam um representante para participar e na última reunião, do dia cinco deste 
mês, a Sra. Rita participou como representante do CMAS, também a Sra. Terezinha da 
SEDUC e foi definido que não será fórum e sim um Encontro, porque os novos técnicos 
não se conhecem, não conhecem os territórios e regiões um dos outros, a sociedade 
civil, então ficou fechado o encontro com o nome de Encontro de Integração de 
Trabalhadores do SUAS e Reconhecimento de Territórios que se está previsto para 
acontecer no dia oito de dezembro, de oito às dezessete horas, onde na parte da manhã 
será apresentada a proposta da Secretaria com seu organograma, uma vez que os 
técnicos não o conhecem e não sabem nem em qual nível estamos dentro da 
assistência social e seria sucedido pela apresentação dos Conselhos. O CMAS e o 
CMDCA, se apresentaria na sequência, algo breve para que as pessoas dentro desses 
conselhos possam se identificar para os presentes e dizer em que situação estará hoje, 
por exemplo nós do CMDCA, como estamos hoje, como estão sendo nossas reuniões, 
se temos uma previsão futura, de eleição de sociedade civil, por exemplo no CMAS tem, 
para agora antes do final do ano, concluiu ainda que seria um posicionamento rápido. 
Depois serão apresentadas as partes de proteção, ainda na parte da manhã, proteção 
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social básica, os CRAS, CadÚnico e a sociedade civil que tem essa proteção social 
básica, a Associação Sebastianense, a ASPs que tem todos os projetos: projeto viração, 
cidadão criança e o garoçá, entrará a apresentação do Instituto Verdescola, embora 
não esteja no CMAS, mas faz parte do CMDA, o Instituto OBI e assim por diante.  Na 
parte da tarde iniciará a parte de proteção social especial, CREAS, SAICA, APAE, AMES 
E Lar Vicentino e depois o encerramento. A Sra. Rita informou que irá disponibilizar 
no grupo de whatsapp a síntese que ela fez para o CMAS dessas reuniões e que o local 
ainda não está definido, uma vez que o espaço físico deve ser considerado para receber 
todos os profissionais e funcionários de todos os equipamentos da Secretaria. As 
técnicas da SEDES acham que todos tem que participar sim, fato que a Sra Rita também 
concorda. Disse que o Teatro Municipal está inviável, então temos um problema de 
logística, pois por mais que limitássemos as entidades com a participação por exemplo 
de duas ou três pessoas, consideramos um total de duzentas a duzentas e cinquenta 
pessoas. Mas essas questões serão decididas pela Secretaria em reunião prevista para 
acontecer no dia dezenove se novembro. Sra. Rita ressaltou que quis colocar em pauta 
hoje para que todos pudessem se organizar para participar do Encontro, a ideia é de 
ser um convite virtual, destacou a data prevista, oito de dezembro, no horário de oito 
às dezessete horas, local ainda a confirmar, da sociedade civil, lembrou que serão: 
APAE, Verdescola e Instituto OBI. O Presidente acrescentou a conclusão da Sra. Rita 
que a Sebastianense também faz parte do CMDCA, ao que a Sra Rita confirmou e 
apontou a provável dúvida se os berçários e creches participariam, negando, uma vez 
que eles estão especificamente dentro da política de educação. Complementou que se 
o evento fosse uma conferência ou um fórum, certamente haveria toda essa 
participação, como tiveram que restringir até por um questão de tempo para organizar 
questões de estrutura e tudo mais, dessa vez as creches não participarão, o Instituto 
OBI embora não esteja dentro das políticas de assistência social, ele está mais ligado 
em função das famílias de vulnerabilidade e também por que na costa sul, tem uma 
defasagem muito grande de propostas de atividades, de projetos para adolescentes, 
principalmente adolescentes em situação de vulnerabilidade, então foi decidido que 
além do Instituto Verdescola seria também chamado o Instituto OBI para apresentar 
sua atuação junto às famílias da costa sul e sua área de abrangência. O presidente 
agradeceu pela ótima explicação tendo em vista a experiência inquestionável da Sra 
Rita e passou para a próxima pauta passando a palavra à Dra. Fernanda. 2. Solicitação 
do Instituto Verdescola; Dra. Fernanda iniciou solicitando ao presidente que 
informasse o número do protocolo do documento que o Instituto Verdescola entregou 
na SEDES, com todo o plano de trabalho de 2022, todas as certidões e assinatura do 
termo de parceria e outro ofício dirigido ao CMDCA registrando todos os valores que 
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foram captados, saldo de 2020, valores captados em 2021. Ressaltou que não estão 
pedindo nada além do que é de direito quando da aprovação do projeto por meio de 
edital público, que é para que eles possam “andar” com a burocracia, assinar essa 
parceria para que possam iniciar a execução do projeto em janeiro, vem repetindo nas 
reuniões sobre o “gap” muito grande entre a aprovação do projeto e liberação dos 
valores e que isso tem sido extremamente prejudicial e dessa vez não possuem 
dinheiro para colocar do bolso, para receber daqui a três meses da prefeitura, dinheiro 
esse que já está captado e já é destinado para eles, resume que o ofício simplesmente 
pede, em respeito ao CMDCA, pois a Dra. Fernanda acredita que nem precisaria, uma 
vez que o projeto já está aprovado, tem TAC e já tem parte do valor captado e todos os 
documentos prontos para assinar o termo de parceria, reforçou que não está pedindo 
dinheiro de outros, nem para antecipar, mas sim para seguir o cronograma, e para tal 
precisa ter a assinatura do termo de parceria, para prosseguir e com o final de ano e 
as secretarias ficam com mais deficiência em tramitar esses pedidos, para que eles 
possam receber esse empenho no início de janeiro e não comprometer a execução do 
projeto. Dra. Fernanda aproveitou para registrar que esse ano farão o maior mutirão 
da saúde que o Litoral Norte já teve, são 58 médicos entre neurologistas, especialistas 
em desenvolvimento infantil, pediatria, urologista, ginecologista, imunologista, 
dermatologista, enfim, quase sessenta profissionais que passarão uma semana 
atendendo crianças, alunos do verdescola, irmãos de alunos e também uma 
significativa parcela de não alunos também, além disso atenderão a comunidade 
através de uma carreta para fazer mamografia, ultrassonografia, sessenta 
mamografias por dia para mulheres de quarenta anos ou mais, abrindo o leque para 
toda a comunidade em parceria com a secretaria de saúde e com a fundação de saúde, 
eles estão voltados para esse grande mutirão, tem recebido aumento de casos de sífilis, 
HIV no município, então este ano incluirão um bloco azul, dedicado aos homens, onde 
realizarão testes de sífilis e de aids fornecidos pela rede pública, e também urologistas 
para passar em consultas, a previsão é de cerca de três mil atendimentos no total estão 
bastante animados, convidou quem quiser visitar informando que iniciará dia vinte e 
nove de novembro até o dia três de dezembro. O presidente informou que recebeu o 
documento e já está em andamento pela SEDES, o quanto antes será encaminhado 
para secretaria jurídica para parecer, e em seguida, o trâmite para assinatura do termo 
e aí sim, tudo ser concretizado, a publicação e que acredita não terá nenhum problema 
para esses repasses a partir do ano que vem, tendo em vista a celeridade e antecipação 
que deram para dar andamento nessa formalização. O presidente mencionou que na 
última reunião a respeito das políticas públicas que envolvem a criança e o 
adolescente, e o ano já está encerrando, teremos uma próxima reunião em dezembro, 
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paralelamente a isso a educação está realizando alguns chamamentos públicos para 
creches e algumas delas estão precisam da renovação da inscrição no CMDCA, pode 
ser que nesse meio tempo possa ser necessária uma reunião extraordinária para 
poder, após a comissão realizar a avaliação desses pedidos de renovação, passar em 
reunião para poder validar e emitir a resolução, portanto pode ser que sejam 
necessárias algumas reuniões extraordinárias ou tentar concentrar o máximo para 
que seja antes do prazo que elas precisam do chamamento, assim avisa todos sobre 
essa previsão de reunião extraordinária. O presidente sugeriu, solicitando o parecer 
de todos, para que na próxima reunião de dezembro, possamos tratar de políticas 
públicas para criança e adolescente em dois mil e vinte e dois, onde poderíamos emitir 
ofícios para as secretarias, uma vez que acredita ser importante que o CMDCA se 
envolva no desenvolvimento e planejamento das secretarias para dois mil e vinte e 
dois, acompanhando e oferecendo algumas soluções que possa contribuir para as 
políticas públicas. Dra. Fernanda trouxe outro assunto: no ano passado também nessa 
época foi determinado através de resolução, quem seria o suplente além do Sr. 
Frederico, uma vez que não sabe da agenda do presidente, sendo a pior parte do dia 
vinte e seis ao dia trinta de dezembro, então gostaria de consignar mais um suplente 
para não ter nenhum problema com os doadores da assinatura de recibo, porque será 
uma logística bem complicada eles levarem e voltarem com os recibos, ainda mais 
nessa época, não sabendo se a secretaria fecha, se o presidente tem agendamento de 
viagem, então solicitou para ser colocado em votação deixar um segundo suplente, que 
no ano passado a sugestão foi de alguém da própria receita. Dra. Fernanda voltou 
então ao assunto para passar pelo crivo do conselho a antecipação das burocracias da 
formalização do termo de parceria, não antecipação de valores, mas sim antecipação 
dessa burocracia, desse procedimento para que eles consigam receber o empenho em 
janeiro para início de execução. Dra. Fernanda concluiu que o ofício, gostaria que o 
presidente remetesse à todos, é bem interessante e conta toda a captação de recursos, 
desde dois mil e treze, quanto foi arrecadado pelo verdescola ou CMDCA, quanto foi 
destinado, de onde foi, onde foi aplicado, tudo detalhado, demonstrando o 
compromisso em fomentar ainda mais o fundo. Deixando esses dois itens para votação 
se o presidente não se opor. O presidente então concordou e pediu se alguém se 
disponibilizaria. Dra. Fernanda ressaltou que teria que ser alguém da fazenda e o 
presidente disse que hoje não teria nenhum representante da fazenda, nem o Renan 
nem a Isis. Então a Dra. Fernanda disse que poderíamos consignar que além do 
presidente, a Secretaria da Fazenda deverá indicar um representante substituto para 
assinar os recibos para não perder o “timing” e perderem o recurso de última hora, se 
acontecer algo. O presidente então abriu votação, considerando ser uma solução 
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lógica. Não tendo subjeções o presidente informou que encaminhará ofício à Fazenda 
para indicação de representante para assinar de maneira substituta ao presidente 
interino, e em seguida com esse nome, será emitida a resolução. Dra. Fernanda 
questiona em relação à antecipação de assinatura ao termo de parceria se existiria 
algum óbice. Sr. Frederico se manifesta como representante SEDES não vendo 
problema algum, estando o trâmite em andamento. Dra. Fernanda lembrou da 
situação colocada pela Sra. Rita questionando se o presidente conseguiu checar, qual 
seria o valor da dotação orçamentária que consta no fundo para dois mil e vinte e dois. 
O presidente informou que ainda não recebeu a resposta da lei orçamentária anual 
para dois mil e vinte dois, no tocante à fonte seis que é recurso do CMDCA, na época 
do planejamento da SEDES encaminhou solicitação que fosse feito um planejamento 
orçamentário para dois mil e vinte e dois no mesmo valor do que nós precisamos neste 
ano, nós precisamos, não o que foi previsto, projetos do Verdescola que foram 
aprovados, projeto do OBI, projeto da guarda-mirim, somou tudo e encaminhou esse 
valor, inclusive quando tiver a devolutiva, que ainda não temos,  do orçamento para 
dois mil e vinte e dois, informará no CMDCA. Dra. Fernanda concluiu que já tem o valor 
da dotação para este ano, então o que precisaria seria a dotação para dois mil e vinte 
e dois, o presidente confirmou e a Dra. continuou pontuando que não quer que 
aconteça, por exemplo, a guarda-mirim, não acusando de ter sido beneficiada, mas o 
trâmite foi super rápido e o Verdescola aguardou dois meses a tramitação ir para 
câmara, isso pela agilidade e bondade do presidente, caso contrário não saberia dizer 
quanto tempo ainda esperariam. O presidente ponderou a questão burocrática e 
administrativa dentro da prefeitura, como o plano do Verdescola será exercido em 
dois mil e vinte e dois, ele como presidente não pode, enquanto não tem o orçamento 
para o próximo ano, definir qual será a dotação orçamentária, mas assim que vier a lei 
orçamentária de dois mil e vinte e dois, já terá a disponibilidade para o ano que vem, 
e isso deve ocorrer nos próximos dias. Dra. Fernanda levantou então a questão sobre 
o projeto do Instituto OBI que irá até dois mil e vinte e dois e entrou como dotação 
orçamentária de dois mil e vinte e um. O presidente explicou que como a execução do 
OBI iniciou em dois mil e vinte um no termo consta a informação de que “tais” parcelas 
vinculadas ao exercício de dois mil e vinte e um e o restante para o exercício de dois 
mil e vinte e dois, não define a dotação orçamentária para dois mil e vinte e dois, e que 
são detalhes que não atrapalharão o andamento do projeto do verderscola, sendo 
somente a questão dele não poder dizer neste momento quanto está, pois não saiu 
ainda a lei orçamentária para dois mil e vinte e dois. Dra. Fernanda disse então que o 
valor do saldo estava previsto na de dois mil e vinte e um, e é isso que ela quer dizer, 
que não terá óbice de fazer um termo de parceria com relação a esse valor, o que ela 
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precisar depois, então ela captará, então passará novamente pelo CMDCA, 
readequando o projeto ao valor captado e aí sim ela tem a dotação orçamentária para 
dois mil e vinte e dois. O presidente confirmou que não terá problema para 
formalização do termo. Sr. Carlos então se pronunciou, uma vez que foram apontados 
como privilegiados, e defendeu que em nenhum momento foram privilegiados, pelo 
contrário, fizeram valer os seus direitos, a continuidade do projeto aprovado, com o 
orçamento aberto e disponível para execução, Dra. Fernanda disse que não falou 
privilegiado, Sr. Carlos corrigiu dizendo ter sido usada a palavra beneficiados, Dra. 
Fernanda disse que o projeto deles andou e receberam o empenho e o dela não e Sr. 
Carlos finalizou informando que seguiram todo o procedimento e hierarquias para que 
fosse assinado, o orçamento fosse repassado, fosse na SEDES oficializar, e que eles 
correram atrás durante todo o trâmite, que era do interesse deles. Dra. Fernanda disse 
que eles também, mas o que ela está querendo dizer é que por conta de erros da 
prefeitura, que eles estão respondendo sucessivamente por atrasos, não colando a 
culpa no OBI, dizendo e reiterando que o OBI e a guarda mirim receberam os valores, 
que a Prefeitura não tinha colocado a dotação para o Verdescola não por falta de 
diligência, simplesmente estão ocorrendo sucessivos atrasos, e isso está impactando 
no orçamento deles e suas atividades. O presidente confirmou então que a Dra. 
Fernanda Quando se referiu ao Instituto OBI disse que não teve nenhum tipo de 
privilégio para o OBI, afirmou que não teve privilégio, e disse que as vezes durante a 
reunião online existem alguns “lagzinhos” de algumas palavras que pode causar 
alguma confusão na hora de entender. Sra. Rita considerou que independentemente 
de já estar pronta ou aprovada a lei orçamentária, o que o presidente poderia fazer, é 
verificar nisso que está sendo apresentado em audiência pública, ela falou que teria 
uma audiência e realmente teve, e ela não identificou o recurso do FUMCAD, ao que a 
Dra. Fernanda também informou não ter identificado, Sra. Rita disse que tem certeza 
que em para nenhum dos conselhos existe o cumprimento da lei em relação a 
destinação de recurso público, nem pro CMAS, nem pro CMDCA. Independentemente 
da lei estar ou não aprovada, o presidente pode sim verificar o que foi apresentado na 
audiência, na Fazenda, e questionar onde está o FUMCAD nisso, pois ela não 
identificou, o que o presidente mencionou da fonte seis ela não identificou e se 
desculpou, mas não identificou. E que a antecipação da assinatura do termo pode 
acontecer, mas “vai dar rolo”, ressalta que disse na reunião passada e reitera hoje, 
porque ou está lá ou não está, para depois não ter a conversa de que esqueceram de 
colocar, ou não consignaram, etc, e mesmo que seja a previsão, tem que constar.  O 
presidente informou que diante do posicionamento da Sra. Rita, de que não conseguiu 
visualizar nessa reunião que teve, e ele mesmo não pode participar, ele acha 
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pertinente o CMDCA enviar ofício para a SEDES que é a responsável em organizar 
essas questões administrativas e pedir que verifique sobre esse planejamento para 
dois mil e vinte e dois e o valor que já foi solicitado, tendo em vista os projetos que já 
estão em andamento, etc., tão logo isso ocorra ele colocará no grupo. Sr. Carlos 
complementou a informação da reunião anterior sobre a lei que existe desde 1992, e 
que o ex-prefeito Ernane a modificou, é a lei 2401/2016 que dispõe sobre criação de 
crédito adicional especial ou seja o poder público através da lei 2359/2015, a LOA, o 
poder público pode destinar para esse fundo seis para projetos sociais acrescendo aos 
valores captados pelas entidades. O presidente sugeriu colocar o assunto na reunião 
de dezembro, por considerar o assunto pertinente no tocante de planejamento de 
políticas públicas e pontuou ser a grande reunião do CMDCA, devido a importância do 
planejamento de dois mil e vinte e dois, sem diminuir obviamente as demais reuniões, 
pois todas são importantes, Sr. Carlos complementou dizendo ser uma história antiga 
buscar através do poder público o retorno também financeiro, para que este também 
ganhe os “louros” das ações sociais que são feitas através dos projetos, em cima do 
dito pelo presidente, ficaria muito em cima para a próxima reunião. Dra. Fernanda 
reitera a fala do Sr. Carlos, não sabendo mais dizer em quantas reuniões e a quantos 
anos eles pedem isso, quantos ofícios já foram encaminhados para o prefeito. E pede 
que verdadeiramente seja encaminhado um ofício ao prefeito e aos vereadores, 
citando a lei e requerendo destinação de verbas públicas fundo na LOA de dois mil e 
vinte e dois, e esse seria o pleito principal do CMDCA e deveria ser feito com urgência, 
esse ofício e ser direcionado ao gabinete novamente, pois já fizemos esse ofício uma 
vez. Sr. Carlos conclui optando como trâmite mais rápido seria o presidente Frederico 
comunica a SEDES através do secretário Francisco, em seguida o secretário Francisco 
solicita essa verba como secretaria para o gabinete. O presidente então coloca em 
votação que seja feito dessa maneira considerando relevante. Sra. Rita se pronunciou 
informando que esse ofício tem que solicitar a informação sobre o recurso do 
FUMCAD, identificação na lei orçamentária, ao que a Dra. Fernanda resumiu serem 
dois pedidos, o primeiro a identificação da dotação orçamentária dos recursos 
aprovados para os projetos previstos pelo fundo, o segundo, a destinação de verbas 
públicas conforme já requerido, reiteradas vezes pelo CMDCA, ao que a Sra. concordou 
detalhando os dois pedidos, como dois tópicos diferentes, sugerindo que “grana” teria, 
só precisa ir para o lugar certo. Na sequência dos pedidos o presidente confirmou que 
providenciará o ofício, questionando se todos concordariam ou se teriam outra 
opinião a respeito. Diante do silêncio, sem objeções, confirma que é o que deve ser 
feito. Para finalizar a reunião o presidente alertou sobre a possibilidade e previsão de 
nova reunião extraordinária que será praticamente exclusiva para a questão de 
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renovação de inscrição de entidades que estão participando do chamamento da 
educação. Dra. Fernanda antes do encerramento levantou mais uma questão, sobre o 
registro da AMOVILA, o que aconteceu com o registro. O presidente então informou 
que a AMOVILA fez um solicitação de inscrição, a comissão se reuniu, avaliou e viu que 
estava faltando documento. Então foi encaminhado e-mail para a AMOVILA 
informando das pendências, e tão logo ela se manifestasse com esses documentos, 
teria parecer favorável para colocar em reunião para poder aprovar a inscrição. Dra. 
Fernanda questionou se o presidente saberia se eles receberam esse ofício, pois a 
informação que ela teria é de que não receberam nenhuma resposta, diante desta 
pergunta o presidente afirmou que ele encaminhou o e-mail para o endereço de e-mail 
que a AMOVILA informou e que poderia confirmar a data que foi enviado esse e-mail. 
A Dra. Fernanda informou que solicitará à Dona Ildes que é a presidente da AMOVILA 
para entrar em contato com ele, pois acreditava que eles estavam aguardando essa 
resposta até agora. O presidente se prontificou em atender e ajudar a solucionar, a Sra. 
Rita acrescentou que faz bastante tempo, e o presidente concordou fazer bastante 
tempo e mais uma vez se disponibilizou a atende-la e se for necessário entregar em 
mãos o ofício se necessário for. Ainda sobre este assunto a Sra. Rita informou que a 
reunião para avaliação dos documentos da Movila se deu em dezenove de maio de dois 
mil e vinte e um e enviado o e-mail quais seriam os documentos faltantes. Dra. 
Fernanda quis saber se não houve mais nenhum pedido de outras entidades, projeto 
Buscapé, etc. O presidente informou que não, não houve nenhuma inscrição, apenas 
renovações, informação que causou curiosidade na Dra. Fernanda, por existirem 
tantas entidades, qual poderia ser o motivo, se era falta de informação. Sra. Rita então 
exemplificou com o que ocorre no CMAS de que são abertas as inscrições, as 
informações são repassadas, mas as organizações não governamentais, as OSCs 
(organizações da sociedade civil), não se pronunciam e que o sério problema por trás 
das organizações é a falta de organização, na questão de documentação, mesmo que 
orientados, a parte da burocracia que é necessária e tem que existir, e que precisamos 
modificar essa situação, sugeriu que teria que ter da própria secretaria um 
movimento, como órgão gestor da assistência, para mudar isso, de orientação, de 
organização, institucional mesmo, ao que a Dra. Fernanda sugeriu um mutirão de 
capacitação, Sra. Rita continuou dizendo que não considera a secretaria estrutura e 
organizada para isso, então precisamos pensar em uma outra forma. Dra. Fernanda 
então sugeriu que fosse feito como uma vez no passado, que fizeram divisão de tarefas, 
palestras, indicação de como fazer o projeto, quais são os passos, e que isso sim é 
política pública, dar mais acesso à pequenas entidades para que elas possam compor 
o conselho, inclusive se disponibilizando para ajudar e ficar na linha de frente de 
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capacitação, ajudar na documentação, enfim, poderíamos fazer uma espécie de 
capacitação para as entidades que queiram, pois muitas vezes falta conhecimento, ou 
verba, e se colocou mais uma vez a disposição para que no ano que vem possamos 
planejar de inserir e democratizar mais o acesso ao público. O Sr. Carlos por sua vez 
exemplificou que foram procurados algumas vezes pelo Eudes que mostrou toda a 
documentação que tinha, e eles pontuaram tudo que seria necessário rever, fazer, 
então ele continua nessa tramitação de buscar todas as papeladas que ainda faltam 
para poder registrar oficialmente o projeto Buscapé no CMDCA. O presidente 
confirmou que na época o Eudes participou de reunião também com um colaborador 
dele, e o presidente explicou a questão da resolução. Continuou dizendo que essa 
questão da inscrição depende muito da entidade, porém sua atuação fica limitada, ele 
orienta, explica, atende a todos que o procuram, mas depende da organização que nem 
todas as entidades possuem a estrutura e conhecimento que os presentes possuem, 
portanto alguns demandam mais atenção, mais tempo e mais calma, para não parecer 
que está dificultando, pois as vezes a pessoa que procura algo que não ela não conhece 
e você coloca as exigências, parece que está querendo dificultar, essa é a impressão 
que algumas pessoas tem. Sr. Carlos afirma que para ter uma atividade 
burocraticamente “zerada” é bem custoso, bem complicado, precisa ter muita 
paciência, ter determinação, nada “cai no colo”, muito pelo contrário, só barreiras, 
entraves, dificuldades, é o que aparece de “montão”, e não aparece ninguém para abrir 
uma porta, estender o tapete, é no “suor”, então as pessoas ficam desmotivadas. A Sra. 
Rita então contribuiu com a informação de que não está mais na SEDES, desde 2012, 
porém se ele for buscar nos “guardados”, nos arquivos dela, ela encontrará as 
orientações e as vezes que ela esteve com o projeto Buscapé que começou bem 
pequenininho, até a questão do militarismo, inicialmente isso era muito presente, 
todas as orientações que foram feitas, em termos de organização, em termos de 
estruturação, documentos e tudo mais, e nunca, nunca fizeram absolutamente nada, 
porque assim: eu quero recurso público, eu quero conhecimento, eu quero isso, eu 
quero aquilo, mas eu não quero e eu não aceito a orientação técnica, então tem que vir 
para a assistência social por exemplo e não aceita a orientação que a assistência social 
está dando em cima de  lei, até na própria organização de documentação, então ela 
pode falar “de cadeira” porque ela trabalhava em frente, então a gente pode e como 
deve, estamos com um grande problema, mas possibilidade há, possibilidade houve, 
não vai ser barato, não vai ser fácil, mas existem caminhos aí, Dra. Fernanda colocou 
uma observação, que há 4 anos atrás foi feito mutirão, ficaram analisando 
documentação, para ajudar, explicando para as entidades, fazer isso, fazer aquilo, ela 
acha que a única entidade de verdade que “foi nessa” foi a OBI, não teve mais nenhuma 
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outra que deu continuidade em nada, mas nem por isso a gente pode deixar de pedir 
isso pra SEDES, ou seja esse tipo de capacitação, pra depois também eles não serem 
acusados que aqui é uma “panelinha” que ninguém pode participar, só para ficar bem 
claro que há o interesse total de todo mundo, de todos nós que ajudamos, , que estamos 
a disposição, pra ficar bem consignado isso, porque muitas vezes existe uma entidade 
que precisa do recurso e acaba não fazendo seu ”dever de casa”. Concluindo o 
presidente disse que providenciará esses ofícios, para a secretaria no tocante do 
planejamento de dois mil e vinte e dois, o ofício da questão da lei orçamentária de dois 
mil e vinte e dois, sobre quanto está previsto para o FUMCAD e sobre a possibilidade 
receber verba por parte do poder público, e em seguida encaminhar o ofício para a 
fazenda, pedindo indicação para responsável substituto do presidente interino. Dra. 
Fernanda pontuou ainda que precisa colocar um substituto na nossa comissão de 
atualização de leis, e gostaria de fazer uma sugestão, não sabe se a Sra. Rita iria 
concordar, mas acredita que a minuta deve vir do jurídico e a gente revidar, pois a 
gente já fez as nossas considerações, a gente está com esse assunto “empacado”, então 
a gente precisa de mais um membro que ela não sabe se colocou na comissão. Sra. Rita 
perguntou então se não pode marcar uma reunião especificamente para isso, para 
fechar essa minuta e aí mandar para o jurídico. Dra. Fernanda disse que sim, pode mas 
que estamos sem um membro e questiona, com a saída da Elaine quem teria ficado. O 
presidente informou que concorda com a comissão reunir e não vê problema em, 
tendo essa definição, encaminhar para o jurídico. Dra. Fernanda relembrou que falta 
um membro, portanto precisa nomear alguém. Por não lembrarem de todos os 
membros, e sabendo da necessidade da substituição, a Dra. Fernanda perguntou se 
alguém se candidata para substituir a Elaine. O presidente confirmou que era o Jucilei, 
ele, Elaine, Sra. Rita e Dra. Fernanda, esta última afirmou então que são duas 
substituições. Neste momento o Sr. Carlos do Instituto OBI se disponibiliza como 
substituto. O presidente pede então se mais alguém se habilita, alguém do poder 
público, e complementou que é a Comissão de Revisão da Lei do CMDCA. Se prontificou 
o Sr. Bruno da Secretaria de Turismo. Sra. Rita lembrou ao presidente para colocar no 
grupo da comissão a última minuta e este confirmou que colocará. Sra. Rita questionou 
também se não poderiam marcar já a reunião. E a Dra. Fernanda diz que tão logo o 
Fred faça a resolução, eles podem se reunir, online para otimizar. O presidente afirmou 
providenciar a resolução e assim que estiver publicada, organizarão a reunião. O 
presidente finalizou confirmando as ações a serem tomadas, os ofícios já mencionados 
anteriormente e a resolução da alteração da comissão de revisão da lei, agradecendo 
a colaboração de todos. Dra. Ana Carolina solicitou os documentos que a Dra. Fernanda 
mencionou ter feito o protocolo, e ela se prontificou a colocar no grupo o ofício 
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protocolado, mas a questão do plano de trabalho e resto dos documentos seria com a 
SEDES porque é um calhamaço de coisas e assim ficou acertado. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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1. Frederico Schwarz Mazzucca  Poder Público (presencial) 

2. Bruno Rodrigues Lucena Poder Público (remoto) 

3. Carlos Augusto Del Matto Sociedade Civil (remoto) 

4. Monica Labate Poder Público (remoto) 

5. Vilson Costa Júnior Poder Público (remoto) 

6. Fernanda Carbonelli Sociedade Civil (remoto) 

7. Elisabete Alves de Oliveira Sociedade Civil (remoto) 

8. Rita de Cássia Simioni Sociedade Civil (remoto) 

9. Ana Carolina  (escritório de advocacia Bialski)  Sociedade Civil (remoto) 

10. Helza Hartog Poder Público (remoto) 

 


