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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO SEBASTIÃO – CMDCA. Ao vigésimo 

oitavo dia do mês de julho do ano 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://us04web.zoom.us/j/75416928528?pwd=cGxTckNzQ2dHb2VibmJ5dGFOUld

UZz09; ID da reunião: 754 1692 8528; Senha: cmdca; O Presidente abriu a sala de 

reunião virtual às 10h00 dando o prazo de 10 minutos para que os participantes 

ingressassem, visto que neste momento a composição do número legal de 

participantes estava de acordo, o presidente deu início à reunião às 10h10. O 

Presidente realizou a leitura da pauta, conforme convocação prévia. 1. Parecer da 

comissão de registro referente à solicitação de renovação do registro do Instituto OBI 

para plenária; 2. Parecer da comissão de registro referente à solicitação de renovação 

do registro do Instituto Verdescola para plenária; 3. Retificação da pauta número 4 da 

ata da reunião ordinária realizada em 10 de junho de 2021. 1. Parecer da comissão 

de registro referente à solicitação de renovação do registro do Instituto OBI 

para plenária; O Presidente iniciou informando que a Comissão de Registro de 

Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas se reuniu para realizar a emissão de 

parecer às solicitações de inscrição/renovação de registros que estavam pendentes. 

Nesta oportunidade, o presidente realizou a leitura do parecer emitido pela comissão 

diante da solicitação realizada pelo Instituto OBI para renovação de seu registro, e 

não havendo qualquer dúvida, o item foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade.  2. Parecer da comissão de registro referente à solicitação de 

renovação do registro do Instituto Verdescola para plenária; Conforme 

mencionado anteriormente pelo Presidente no item 1 desta pauta, que a Comissão de 

Registro de Entidades, Inscrição e Reavaliação de Programas se reuniu para realizar a 

emissão de parecer às solicitações de inscrição/renovação de registros que estavam 
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pendentes, o presidente realizou a leitura do parecer emitido pela comissão diante da 

solicitação realizada pelo Instituto Verdescola para renovação de seu registro, e não 

havendo qualquer dúvida, o item foi colocado em votação e aprovado por 

unanimidade.  3. Retificação da pauta número 4 da ata da reunião ordinária 

realizada em 10 de junho de 2021. Visto que na última reunião ordinária deste 

conselho, realizada em 10 de junho de 2021, no que se refere ao item número 4 da 

pauta: “Deliberação dos Projetos apresentados e aprovados pela Comissão de Seleção 

do Edital FUMCAD 2021”, faltaram alguns registros neste item da ata e, por este 

motivo, foi solicitado que realizássemos o devido registro na ata desta reunião 

extraordinária, conforme segue no parágrafo seguinte.  Dra. Fernanda Carbonelli 

solicita que seja registrado em ata que na reunião com o Ministério Público, realizada 

no dia 28/05/2021, a Promotora realizou a indicação para que fossem suspensas as 

movimentações do Fundo até que o gestor financeiro prestasse esclarecimentos 

sobre a disponibilidade financeira do FUMCAD. Por tal motivo, considerando a 

reunião perante a promotoria, o Instituto Verdescola pleitea a suspensão da votação 

para uso do saldo e se abstém da votação para utilização de saldo do fundo. Não 

havendo mais assuntos a tratar, o Presidente encerrou a reunião as 10h30. Eu, Aline 

Monique Paes Ros, Secretária “ad hoc”, redigi a presente ata que segue para 

aprovação dos conselheiros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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LISTA DE PRESENÇA 

Reunião Extraordinária – 28 de julho de 2021 – Videoconferência 

 

Nome Representação 

1. Frederico Schwarz Mazzucca Poder Público 

2. Fernanda Aguiar Sociedade Civil 

3. Elaine Nunes Maciel / Carlos OBI Sociedade Civil 

4. Angelo Itavo Neto Poder Público 

5. Vilson Costa Júnior Poder Público 

6. Silvia Dias de Oliveira/Fernanda Carbonelli Sociedade Civil 

7. Jucilei Pereira Poder Público 

8. Monica Labate Herrero Lopes Ferreira dos Santos Poder Público 

 


