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ATA	DE	REUNIÃO	ORDINÁRIA	DO	CONSELHO	MUNICIPAL	DOS	DIREITOS	DA	CRIANÇA	
E	DO	ADOLESCENTE	DE	EMBU-GUAÇU	

	
	
	G19-21	CMDCA	nº	14/2019,	05/12/2019	

	
	
Ao	quinto	dia	do	mês	de	dezembro	de	2019,	na	Rua	Independência,	nº	357,	cidade	de	
Embu-Guaçu,	 Estado	 de	 São	 Paulo,	 na	 sede	 deste	 Conselho	 de	 Direitos,	 em	
cumprimento	 à	 convocação	disposta	 no	 Edital	 de	 Convocação	nº	 51/2019,	 de	 03	 de	
dezembro	 de	 2019,	 que	 chama	 Conselheiros	 Titulares	 e	 Suplentes	 para	 reunião	
ordinária	a	iniciar-se	em	primeira	chamada	às	8:30	horas	deste	dia,	tendo	como	pauta:	
1)	Processo	para	a	Escolha	dos	Membros	do	Conselho	Tutelar:	andamento	e	posse;	2)	
FMDCA/EG:	pagamento	do	curso	de	formação	do	CT	e	necessária	revisão	do	plano	de	
aplicação	após	recebimento	de	receitas;	3)	CT	com	constituição	 incompleta	–	apenas	
04	 membros;	 4)	 Moção	 nº	 41/2019,	 de	 autoria	 da	 Vereadora	 Sr.	 Ester	 de	 Moraes	
Schunck	Guedes;	5)	Requerimento	nº	588/2019,	de	autoria	de	Vereador	Sr.	Alessandro	
Silva	Cruz;	6)	Certificado	de	registro	de	organizações:	Juceg	e	Ishikawa	–	providências	
da	Comissão	Permanente	de	Registro	de	Organizações	da	Sociedade	Civil	e	Inscrição	de	
Programas,	Projetos	e	Serviços;	7)	Edital	Fundação	Itaú:	valor	de	repasse	(Lei	Municipal	
nº	2.552/2011);	8)	Substituição	de	membros	da	Comissão	de	Orçamento	e	Finanças;	9)	
Revisão	 do	 site	 do	 CMDCA/EG;	 10)	 Informes,	 convites	 e	 e-mails	 recebidos.	 Estão	
presentes:	 (1)	 Sra.	 Izilda	 Pereira	 de	 Andrade;	 (2)	 Sra.	 Gabriela	 Miguel	 Botelho	 dos	
Santos;	 (3)	 Sra.	 Nelsi	 Rabaioli;	 (4)	 Sr.	 Elcio	 Tadeu	 Tomáz;	 (5)	 Sra.	 Natalina	 Oliveira	
Moraes	Soares;	(6)	Sr.	Jamilson	Roberto	Aragão;	(7)	Sra.	Fabiane	Domingues	Sanches;	
(8)	Sr.	 João	Gilberto	de	O.	Rocha;	 (9)	Sra.	Eliane	Maria	dos	Santos;	conforme	 lista	de	
presença	 anexa.	 Sra.	 Fabiane,	 Presidente	 deste	 CMDCA,	 abre	 os	 trabalhos	
agradecendo	 a	 presença	 de	 cada	 conselheiro	 de	 direitos	 e	 em	 seguida,	 com	 a	
autorização	dos	presentes,	passa	a	palavra	para	Conselheiro	Sr.	Elcio.	Ele	cumprimenta	
os	 presentes	 e	 informa	 que	 veio	 agradecer	 pelo	 tempo	 de	 aprendizado	 junto	 deste	
CMDCA,	mas	que	como	será	realocado	para	a	Secretaria	Municipal	de	Educação,	então	
não	 integrará	 mais	 este	 Conselho	 e	 coloca-se	 à	 disposição.	 Todos	 os	 conselheiros	
lamentam	 sua	 saída	 e	 agradece-lhe	 pela	 valorosa	 contribuição	 com	 uma	 salva	 de	
palmas.	Em	seguida,	passa-se	ao	primeiro	 item	da	pauta:	1)	Processo	para	a	Escolha	
dos	Membros	do	Conselho	Tutelar:	andamento	e	posse,	Sra.	Fabiane	propõe	que	seja	
solicitado	 à	 Câmara	 Municipal	 a	 cessão	 do	 uso	 do	 Plenário	 para	 a	 realização	 da	
cerimônia	 de	 posse	 dos	 Conselheiros	 Tutelares.	 Todos	 ratificam	 o	 pedido.	 Segue	
informando	 que	 a	 solenidade	 contará	 com	 a	 presença	 da	 Prefeita	 para	 entrega	 de	
termo	 de	 posse	 aos	 candidatos	 eleitos	 e	 que	 será	 enviado	 convite	 a	 autoridades	
municipais	e	órgãos	do	SGD.	Informa	também	que	está	em	elaboração	um	cerimonial	
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para	que	o	evento	ocorra	de	modo	organizado	e	propõe	que	se	solicite	à	SMAS	que	
providencie	de	um	coquetel,	ao	que	todos	concordam.		Passando-se	ao	segundo	item	
da	pauta:	2)	FMDCA/EG:	pagamento	do	curso	de	formação	do	CT	e	necessária	revisão	
do	 plano	 de	 aplicação	 após	 recebimento	 de	 receitas;	 Sra.	 Fabiane	 questiona	 aos	
Conselheiros	se	o	curso	de	formação	do	CT	deve	ser	pago	pela	SMAS	ou	pelo	FMDCA,	
sendo	 unânime	 que	 seja	 pago	 pela	 SMAS,	 pois	 deve	 prover	 o	 necessário	 para	
realização	do	processo	de	escolha,	mas	que	se	for	necessário	está	desde	já	deliberado	
o	uso	dos	recursos	do	FMDCA	para	tal	pagamento,	e	informa	que	ainda	em	dezembro,	
a	Fundação	Itaú	Social	fará	aporte	financeiro	na	conta	do	FMDCA	para	a	execução	do	
projeto	 “Comunidade	 educativa”	 e	 que	 será	 retido	 na	 conta	 do	 Fundo	 5%	 do	 valor	
total	 do	 repasse	 conforme	determina	a	 Lei	Municipal	nº	2552/11,	 sendo	assim,	 será	
necessária	a	revisão	do	plano	de	aplicação	do	FMDCA.	Os	Conselheiros	entendem	que	
a	 revisão	 seja	 feita	 em	 reunião	 futura,	 depois	 que	 o	 valor	 efetivamente	 entrar	 na	
conta.		Quanto	ao	próximo	item	da	pauta,	3)	CT	com	constituição	incompleta	–	apenas	
04	membros,	Sra.	Fabiane	informa	que	com	a	renúncia	do	conselheiro	Francisco	José	
do	Nascimento	o	CT	ficou	com	apenas	04	membros,	mas	que	entende	que	mesmo	que	
falte	pouco	tempo	para	que	os	candidatos	recém	eleitos	assumam,	deve-se	convocar	
um	candidato	 suplente	para	 completar	o	 colegiado,	pois	 segundo	a	 Lei	Municipal	nº	
131/15,	 o	 colegiado	 é	 composto	 por	 05	 membros.	 Os	 conselheiros	 concordam	 e	
deliberam	que	se	entre	em	contato	com	cada	conselheiro	tutelar	suplente	na	ordem	
de	votação	para	saber	se	há	alguém	interessado	em	assumir	a	vaga	e	que	havendo	um	
interessado,	a	SMAS	providencie	o	necessário	para	que	o	conselheiro	suplente	assuma	
o	 mais	 breve	 possível.	 Passando-se	 para	 o	 próximo	 item	 da	 pauta,	 4)	 Moção	 nº	
41/2019,	de	autoria	da	Vereadora	Sr.	Ester	de	Moraes	Schunck	Guedes,	Sra.	Fabiane	
realiza	a	 leitura	de	ofício	encaminhado	pela	Câmara	Municipal,	bem	como	da	Moção	
nº	 41/2019,	 cuja	 cópia	 segue	 anexa.	 Os	 conselheiros	 avaliam	 como	 sendo	 uma	
iniciativa	 importante	 e	 valorosa	 para	 a	 fortalecimento	 da	 política	 de	 atendimento	
voltada	à	criança	e	ao	adolescente,	que	requer	aplicação	de	recursos	financeiros	para	
que	de	fato	se	evidencie	como	prioridade	absoluta.	Quanto	ao	próximo	item	da	pauta,	
5)	Requerimento	nº	588/2019,	de	autoria	de	Vereador	Sr.	Alessandro	Silva	Cruz,	Sra.	
Fabiane	 realiza	 a	 leitura	 do	 requerimento	 que	 elogia	 e	 agradece	 os	 servidores	 da	
Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social	 pelo	 empenho	 na	 execução	 de	 seus	
trabalhos.	Quanto	ao	sexto	item	da	pauta,	6)	Certificado	de	registro	de	organizações:	
Juceg	 e	 Ishikawa	 –	 providências	 da	 Comissão	 Permanente	 de	 Registro	 de	
Organizações	da	Sociedade	Civil	 e	 Inscrição	de	Programas,	Projetos	e	 Serviços,	 Sra.	
Fabiane	solicita	que	a	Comissão	se	reúna	com	brevidade	para	análise	dos	documentos	
apresentados	 pelas	 organizações	 mencionadas	 e	 que	 elaborem	 parecer	 para	 que	 a	
Plenária	possa	deliberar	sobre	o	assunto.	Os	membros	da	Comissão	se	comprometem	
a	 realizar	 a	 análise	 dos	 documentos.	 Quanto	 ao	 sétimo	 item	 da	 pauta,	 7)	 Edital	
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Fundação	 Itaú:	 valor	 de	 repasse	 (Lei	Municipal	 nº	 2.552/2011),	 com	 referência	 ao	
valor	 destinado	 pela	 Fundação	 Itaú	 Social	 para	 execução	 do	 projeto	 Comunidade	
Educativa,	Sra.	Fabiane	esclarece	que	o	repasse	para	a	organização	social	Movimento	
Renovador	se	dará	dentro	dos	 limites	estabelecidos	pela	Lei	Municipal	nº	2.552/11	e	
questiona	se	algum	conselheiro	tem	dúvidas	a	esse	respeito.	Lembra,	inclusive,	que	foi	
levado	 ao	 conhecimento	 do	 Ministério	 Público	 que	 a	 mencionada	 lei	 não	 está	 em	
conformidade	com	a	Resolução	nº	137/10	do	Conanda.	Todos	dizem	que	estão	ciente	
que	o	 repasse	será	de	95%	do	valor	destinado	pela	Fundação	 Itaú	Social.	Quanto	ao	
oitavo	 item	 da	 pauta,	 8)	 Substituição	 de	 membros	 da	 Comissão	 de	 Orçamento	 e	
Finanças,	Sra.	Fabiane	explica	que	como	o	Sr.	Elcio	está	hoje	se	despedindo	do	CMDCA,	
se	abrirá	uma	vaga	na	Comissão	de	Orçamento	e	Finanças,	e	como	a	Sra.	Maria	Vani	é	
diretora	 da	 organização	 Movimento	 Renovador,	 que	 receberá	 aporte	 financeiro	 do	
FMDCA,	é	necessária	a	substituição	desses	dois	membros	e	questiona	se	alguém	tem	
interesse	em	compor	essa	Comissão.	Ninguém	manifesta	interesse,	então	Sra.	Fabiane	
questiona	se	a	conselheira	Sra.	Valdirene	que	assumirá	a	titularidade	da	representação	
da	Secretaria	Municipal	de	Cultura	com	a	saída	de	Sr.	Elcio,	pode	assumir	seu	cargo	na	
Comissão	e	ela	aceita.	Sra.	Fabiane	questiona	se	Sr.	João	ou	Sra.	Eliane	pode	assumir	o	
cargo	 de	 Sra.	 Maria	 Vani,	 e	 ambos	 recusam.	 Então,	 Sra.	 Fabiane	 diz	 que	 assumirá	
temporariamente	 o	 cargo,	 mas	 que	 não	 pretende	 nele	 permanecer.	 Assim,	 segue	
aprovada	a	respectiva	resolução.	Entrando	no	nono	item	da	pauta	9)	Revisão	do	site	
do	CMDCA/EG,	Sra.	Fabiane	diz	que	não	tem	familiaridade	com	construção,	revisão	ou	
manutenção	 de	 sites	 e	 coisas	 afins,	 e	 solicita	 que	 algum	 conselheiro	 assuma	 a	
responsabilidade	de	 retomar	 esse	 assunto.	 Sr.	 Jamilson	 se	 compromete	 a	 entrar	 em	
contato	com	a	empresa	que	criou	o	site	e	fazer	orçamentos	para	a	revisão	nos	termos	
do	 que	 já	 foi	 anteriormente	 deliberado.	 Quanto	 ao	 último	 item	 da	 pauta,	 	 10)	
Informes,	convites	e	e-mails	recebidos,	os	conselheiros	propõem	que	sejam	enviadas	
notícias	 pelo	 grupo	 no	 WhatsApp,	 devido	 ao	 horário	 já	 avançado.	 Sra.	 Fabiane	
agradece	mais	uma	vez	pelo	comprometimento	de	todos,	lembrando	que	estão	todos	
juntos	 em	 prol	 da	 defesa	 de	 direitos	 de	 crianças	 e	 adolescentes.	 Esta	 ata	 segue	
assinada	por	todos	presentes.		
	
	

Sra.	Izilda	Pereira	de	Andrade	
Secretaria	Municipal	de	Educação	

	
	
Sra.	Gabriela	M.	Botelho	dos	Santos	

Secretaria	Municipal	de	Saúde	
	
	
	

Sr.	Elcio	Tadeu	Tomáz	
Secretaria	Municipal	de	Cultura	

	
	

Sra.	Natalina	Oliveira	Moraes	Soares	
Secretaria	Mun.	de	Adm.	e	Finanças	
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Sra.	Nelsi	Rabaioli	

Secretaria	Mun.	de	Assistência	Social	
	
	

Sr.	Jamilson	Roberto	Aragão	
Movimento	Renovador	Paulo	VI	

	
	
	
	

	
Sra.	Fabiane	Domingues	Sanches	

Associação	Aramitan	
	
	

Sra.	Eliane	Maria	dos	Santos	
Comunidade	Missionária	de	Villaregia	
	

	
Sr.	João	Gilberto	de	O.	Rocha	
Lar	Voluntários	do	Amor

	


