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

GESTÃO	2019	–	2021		
	

	G19-21	CMDCA	no	3/2019,	26/03/2019	
	
	

Ao	 vigésimo	 sexto	 dia	 do	 mês	 de	 março	 do	 ano	 de	 dois	 mil	 e	 dezenove,	 à	 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	G19-21	no	01,	de	21	de	março	de	2019,	que	chama	Conselheiros	Titulares	
e	Suplentes	para	reunião	a	iniciar-se	em	primeira	chamada		às	9	horas	deste	dia,	tendo	
como	pauta:	COMPOSIÇÃO	DA	COMISSÃO	ESPECIAL	ENCARREGADA	DE	ORGANIZAR	
O	PROCESSO	PARA	A	ESCOLHA	DOS	MEMBROS	DO	CONSELHO	TUTELAR.	A	 reunião	
tem	início	em	segunda	chamada,	às	9:20horas,	com	a	presença	dos	Conselheiros	que	
ao	 final	 desta	 ata	 assinam.	 Sra.	 Fabiane,	 Presidente	 deste	 Conselho	 de	 Direitos	
agradece	a	presença	de	todos	e	informa	que,	com	a	licença	dos	presentes,	irá	realizar	a	
leitura	das	atas	das	últimas	reuniões		e	explica	que	dadas	as	circunstâncias	temporais,	
Dr.	 Sergio,	 em	 conformidade	 com	 o	 teor	 das	 reuniões	 havidas,	 expediu	 02	 (duas)	
resoluções	no	dia	14	de	março	para	agilizar	a	composição	deste	Conselho	e	a	posse	de	
sua	nova	mesa	diretora.	Explica	que	acha	importante	que	o	mandato	desta	gestão	e	da	
próxima	também	sejam	encurtados	para	que	nos	futuros	Processos	de	Escolha	para	os	
Membros	do	Conselho	Tutelar	não	haja	o	 inconveniente	do	período	de	 transição	de	
gestões.	 Passa	 a	 leitura	 das	 atas	 que	 recebem	 consentimento	 unânime.	 Lê,	 para	
ciência	dos	demais	Conselheiros,	as	Resoluções	G19-21	de	números	01	e	02.	 Informa	
que	a	Sra.	Maria	Lúcia,		Chefe	do	Poder	Executivo,	expediu	as	Portarias	de	números	55	
e	56/2019	em	20	de	março,	nomeando	os	membros	e	a	mesa	diretora	deste	Conselho.	
Segue	 informando	que	no	dia	21	de	março,	a	pedido	dos	Conselheiros	Tutelares,	 foi	
realizada	 uma	 reunião	 na	 sede	 da	 PMEG,	 com	 a	 presença	 deste	 CMDCA,	 Secretário	
Municipal	 de	 Assistência	 Social,	 Secretário	 de	 Governo	 e	 Conselheiro	 Francisco,	
representando	o	Colegiado	daquele	CT,	para	 tratar	de	possibilidades	de	alteração	da	
Lei	no	131/2015.	Dá	ciência	do	assunto	que	foi	 tratado,	colocando	a	ata	à	disposição	
dos	 demais.	 Lembra	 que	 todos	 os	 documentos	 são	 públicos	 e	 que	 estão	 disponíveis	
para	consulta	e	em	breve	estarão	no	site	deste	Conselho.	Informa	que		na	data	de	23	
de	março	foi	remetida	a	minuta	do	Processo	de	Escolha	do	CT	para	as	considerações	
do	 MP	 e	 para	 o	 MM	 Juiz	 de	 Direito	 e	 que	 este	 Conselho	 foi	 convocado	 para	 uma	
reunião	 naquele	 Fórum	 na	 data	 de	 amanhã,	 27	 de	março.	 Segue	 dando	 ciência	 aos	
demais	 Conselheiros	 que	 foi	 remetido	 um	 ofício	 para	 a	 SMAS	 questionando	 sobre	
vencimentos,	 benefícios	 e	 quais	 Conselheiros	 Tutelares	 exerceram	 a	 função	 nos	
últimos	2	mandatos,	incluindo	este,	e	por	qual	tempo.	E	que	também	foi	enviado	um	
ofício	 para	 a	 Câmara	 Municipal	 questionando	 da	 existência	 de	 decretos	
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regulamentadores	das	 Leis	no	127	e	131/2015.	Pergunta	aos	demais	Conselheiros	 se	
têm	algo	que	gostariam	de	compartilhar,	Sra.	Maria	Vani	solicita	a	prestação	de	contas	
da	conta	vinculada	ao	FMDCA	com	as	 respectivas	notas	 fiscais	de	 todo	o	período	da	
gestão	2017-2019	e	pede	para	que	seja	incluído	na	pauta	da	próxima	reunião	ordinária	
deste	Conselho	a	revisão	do	Plano	de	Trabalho.	Sra.	Fabiane	passa	ao	assunto	principal	
do	dia:	COMPOSIÇÃO	DA	COMISSÃO	ORGANIZADORA.	Lê	o	parágrafo	único	do	art.	83	
da	Lei	no	131/2015	que	dispões	sobre	impedimentos	para	a	composição	da	Comissão:	

São	impedidos	de	compor	a	Comissão	do	Processo	de	Escolha,	os	cônjuges,	
companheiros,	mesmo	 que	 em	 união	 homoafetiva,	 ou	 parentes	 em	 linha	
reta,	 colateral	 ou	 por	 afinidade,	 inclusive	 até	 o	 terceiro	 grau,	 em	 relação	
aos	candidatos	proponentes	ao	pleito. 

Seguidamente,	realiza-se	a	 leitura	das	atribuições	da	Comissão,	constantes	do	art.	84	
da	citada	lei:	

I	-	Analisar	os	pedidos	de	registro	de	candidatura	e	dar	ampla	publicidade	à	
relação	 dos	 candidatos	 inscritos,	 constando	 o	 deferimento	 ou	 o	
indeferimento	 da	 inscrição;	
	
II	 -	Notificar	o	Ministério	Público,	com	a	antecedência	devida,	de	todas	as	
etapas	 do	 certame,	 dias	 e	 locais	 de	 reunião	 e	 decisões	 tomadas	 pela	
Comissão	 e	 pela	 Plenária	 do	 CMDCA;	
	
III	-	Analisar	os	recursos	instalados	por	candidatos	no	decorrer	do	Processo	
de	 Escolha	 e	 decidir	 em	 primeira	 instância,	 encaminhando	 parecer	
conclusivo	 ao	 CMDCA;	
	
IV	 -	 Receber	 as	 impugnações	 apresentadas	 contra	 candidatos	 que	 não	
atendam	 os	 requisitos	 exigidos,	 fornecendo	 protocolo	 ao	 impugnante;	
	
V	 -	 Notificar	 os	 candidatos	 impugnados,	 concedendo-lhes	 prazo	 para	
apresentação	 de	 defesa;	
	
VI	 -	 Decidir,	 em	 primeira	 instância	 administrativa,	 acerca	 da	 impugnação	
das	 candidaturas,	 podendo,	 se	 necessário,	 ouvir	 testemunhas	
eventualmente	 arroladas,	 determinar	 a	 juntada	 de	 documentos	 e	 a	
realização	 de	 outras	 diligências;	
	
VII	 -	 realizar	 reunião	 destinada	 a	 dar	 conhecimento	 formal	 das	 regras	 da	
campanha	 e	 da	 propaganda	 do	 Processo	 de	 Escolha	 aos	 candidatos	
considerados	habilitados	ao	pleito,	que	firmarão	compromisso	de	respeitá-
las,	sob	pena	de	indeferimento	do	registro	da	candidatura,	sem	prejuízo	da	
imposição	 das	 sanções	 previstas	 na	 legislação;	 respeitá-las,	 sob	 pena	 de	
imposição	 das	 sanções	 previstas	 na	 legislação	 local;	
	
VIII	 -	 Estimular	 e	 facilitar	 o	 encaminhamento	 de	 notificação	 de	 fatos	 que	
constituam	violação	das	regras	de	campanha	e	propaganda	no	Processo	de	
Escolha	 por	 parte	 dos	 candidatos	 ou	 à	 sua	 ordem;	
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IX	 -	 Divulgar	 amplamente	 os	 locais	 do	 pleito	 do	 Processo	 de	 Escolha	 à	
população,	com	o	auxílio	do	CMDCA	e	do	Poder	Executivo,	estimulando	ao	
máximo	 a	 participação	 dos	 eleitores.	
	
X	-	Selecionar,	preferencialmente	junto	aos	órgãos	públicos	municipais,	os	
mesários	 e	 escrutinadores,	 bem	 como,	 seus	 respectivos	 suplentes,	 que	
serão	previamente	orientados	sobre	como	proceder	no	dia	do	Processo	de	
escolha,	 na	 forma	 da	 resolução	 regulamentadora	 do	 pleito;	
	
XI	-	Solicitar,	junto	ao	comando	da	Polícia	Militar	ou	Guarda	Municipal	local,	
a	 designação	 de	 efetivo	 para	 garantir	 a	 ordem	e	 segurança	 dos	 locais	 do	
Processo	 de	 Escolha	 e	 apuração;	
	
XII	 -	 Providenciar	 a	 confecção	 das	 cédulas,	 conforme	 modelo	 a	 ser	
aprovado;	
	
XIII	-	Divulgar,	após	a	apuração,	o	resultado	oficial	do	Processo	de	Escolha;	
	
XIV	-	Analisar	e	decidir,	em	primeira	instância	administrativa,	os	pedidos	de	
impugnação	 e	 outros	 incidentes	 ocorridos	 no	 dia	 da	 votação;	 e	
	
XV	-	Resolver	os	casos	omissos.	

	
Terminada	 a	 leitura,	 Sra.	 Fabiane	 solicita	 que	 os	 Conselheiros	 manifestem	 seu	
interesse	para	a	Composição	da	Comissão,	que	assim	se	constitui:	
I	–	Representantes	do	Governo:	
a)	Izilda	Pereira	de	Andrade	
b)	Natalina	Oliveira	de	Moraes	Soares	
c)	Sergio	Carlos	Fernandes	
II	–	Representantes	da	Sociedade	Civil:	
a)	Fabiane	Domingues	Sanches	
b)	Maria	Vani	Pedroso	de	Oliveira	
c)	Valdemir	Amaral	Correa	
Srta.	 Izilda	 Pereira	 de	 Andrade	 é	 escolhida	 dentre	 os	 membros	 da	 Comissão	 para	
assumir	a	presidência	dos	trabalhos	e	Sra.	Fabiane	Domingues	Sanches,	de	igual	modo,	
foi	 eleita	 para	 ser	 relatora	 da	 Comissão	 Organizadora.	 Sra.	 Fabiane	 alerta	 que	
conforme	reza	o	art.	95	da	Lei	no	131,	“das	as	decisões	da	Comissão	Organizadora	do	
Processo	para	a	Escolha	dos	Membros	do	Conselho	Tutelar	caberá	recurso	no	prazo	de	
03	(três)	dias	úteis	à	Plenária	do	CMDCA/EG,	que	se	reunirá,	em	caráter	extraordinário,	
para	 decisão	 com	 o	máximo	 de	 celeridade”.	 A	 Plenária	 deste	 Conselho	 em	 seguida	
delibera	que	a	fim	de	subsidiar	os	trabalhos	da	Comissão	Organizadora,	cabe	ao	Poder	
Executivo	 Municipal	 lhe	 fornecer	 assessoria	 técnica,	 inclusive	 jurídica	 e	 demais	
recursos	 necessários	 para	 o	 desenvolvimento	 dos	 trabalhos	 desta	 Comissão	
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Organizadora	 até	 a	 posse	 dos	 Conselheiros	 Tutelares.	 Nada	 mais	 havendo	 a	 ser	
tratado,	Sra.	Fabiane	agradece	mais	uma	vez	a	presença	e	comprometimento	de	todos	
e	 eu,	 Shirlene	 Jesus	 Xavier	 Correa,	 secretária	 executiva	 deste	 Conselho	 de	 Direitos,	
lavrei	esta	ata	que	segue	assinada	por	mim	e	pelos	conselheiros	presentes.	
	

	
__________________________________	

SHIRLENE	JESUS	XAVIER	CORREA	
Secretária	Executiva	

	
	

__________________________________	
FABIANE	DOMINGUES	SANCHES	

Presidente	do	CMDCA/EG	
	
	

__________________________________	
IZILDA	PEREIRA	DE	ANDRADE	

Secretaria	Municipal	de	Educação	
	
	

__________________________________	
ELCIO	TADEU	TOMÁZ	

Secretaria	Municipal	de	Cultura	
	
	

__________________________________	
NATALINA	OLIVEIRA	MORAES	SOARES	

Secretaria	Municipal	de	Administração	e	Finanças	
	
	

__________________________________	
MARIA	VANI	PEDROSO	DE	OLIVEIRA	
Movimento	Renovador	Paulo	VI	

	
	

__________________________________	
DAYANA	FLOSI	

Associação	Evangélica	Missão	Efrata	
	

	
__________________________________	

CARLOS	EDUARDO	ARTIMUNDO	
Juventude	Cívica	de	Embu-Guaçu	
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__________________________________	

VALDEMIR	DE	AMARAL	CORREA	
Associação	Aramitan	

	
	

__________________________________	
ELIANE	MARIA	DOS	SANTOS	

Comunidade	Missionária	de	Villaregia	
	
	

__________________________________	
ZULEIDE	MAIA	P.	DOS	SANTOS	

Comunidade	Missionária	de	Villaregia	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


