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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	4/2019,	04/04/2019	
	
	
	

Ao	quarto	dia	do	mês	de	abril	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	 no	 03,	 de	 28	 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:	1)	Informes:	decisões	
homologadas	 em	 reunião	 com	MM	 Juiz	 de	Direito	 e	MP;	 e	 outros;	 2)	 Aprovação	 do	
Edital	para	o	Processo	de	Escolha	dos	Membros	do	Conselho	Tutelar;	3)	Composição	
de	Comissões;	4)	Plano	de	ação	e	Plano	de	aplicação	de	 recursos;	 e	5)	Prestação	de	
contas	 do	 FMDCA/EG	 da	 gestão	 2017	 –	 2019.	 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	dá	início	aos	1)	informes:	relata	que	houve	uma	audiência	no	Fórum	de	Embu-
Guaçu	com	a	presença	do	MM	Juiz	de	Direito,	Ministério	Público,	CT,	CMDCA,	CREAS	e	
OAB,	e	expõe	os	acordos	homologados	pelo	MM	Juiz	de	Direito:		

A) A	escala	de	 trabalho	do	CT	será	mantida	como	vem	sendo	realizada	até	a	
data	de	10/01/2019.		

B) A	 partir	 do	 próximo	 mandato,	 a	 escala	 deverá	 ser	 cumprida	 como	 está	
disciplinada	na	Lei	nº	131/2015.		

C) Haverá	a	presença	de	pelo	menos	01	(um)	Conselheiro	Tutelar	na	base	de	
apoio	do	Cipó.		

D) CMDCA	se	comprometeu	a	incluir	os	itens	anteriores	no	Edital	do	Processo	
para	 a	 Escolha	 do	 Conselho	 Tutelar,	 bem	 como	 aderir	 às	 sugestões	
apresentadas	pelo	MP	para	o	Edital,	e	protocolar	uma	minuta	do	Edital	com	
as	devidas	alterações	até	02/04/2019.		

E) Sr.	 Alessandro	 Silva	 Cruz,	 Secretário	 Municipal	 de	 Assistência	 Social,	
comprometeu-se	 a	 disponibilizar	 verba,	material	 e	 força	 de	 trabalho	 para	
construção	 de	 uma	 nova	 sala	 na	 atual	 sede	 do	 CT	 a	 fim	 de	 cumprir	 as	
determinações	da	Lei	nº	131/2015.		

Não	havendo	outros	 informes,	 passa-se	 ao	 segundo	 item	da	pauta	2)	Aprovação	do	
Edital	para	o	Processo	para	Escolha	dos	Membros	do	Conselho	Tutelar,	Sra.	Fabiane	
explica	que	o	último	Processo	de	Escolha	 (2015)	 foi	 realizado	pelo	Poder	 Judiciário	e	
Ministério	 Público,	 e	 que	 a	 Comissão	 usou	 como	 base	 o	 Edital	 por	 eles	 elaborado,	
atualizando-o	 em	 relação	 à	 Legislação	Municipal	 e	 acatando	 as	 sugestões	 vindas	 do	
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MP,	informa	que	essa	versão	foi	remetida	ao	MM	Juiz	de	Direito	e	ao	MP	no	dia	02/04,	
cumprindo	 o	 acordado	 em	 audiência.	 Explica	 que	 a	 Comissão	 debruçou-se	 sobre	
alguns	pontos	do	Processo	de	Escolha:	

A) art.	88,	I	da	Lei	Municipal	no	131:	necessidade	de	se	estabelecer	critérios	para	
reconhecimento	 de	 idoneidade	 moral,	 passando-se	 à	 leitura	 da	 minuta	 da	
Resolução	nº	04	que	traz	em	si	os	argumentos	elaborados	pela	Comissão,	bem	
como	sua	proposta.	A	Plenária	aprova	por	unanimidade	a	Resolução	nº	04,	sem	
ressalvas.	

B) art.	81	da	Lei	Municipal	no	131:	sobre	candidatos	habilitados	como	suplentes,	
passando-se	à	leitura	da	minuta	da	Resolução	nº	05	que	traz	argumentação	em	
defesa	de	que	todos	candidatos	habilitados	ao	pleito	e	com	votos	configurem	a	
lista	 de	 suplentes	 aptos	 ao	 exercício	 das	 funções	 de	 Conselheiro	 Tutelar,	
seguindo-se	os	critérios	adotados	pela	Lei.	A	Plenária	aprova	por	unanimidade	
a	Resolução	nº	05,	sem	ressalvas.	

C) Capítulo	 VIII	 da	 Lei	 Municipal	 no	 131:	 sobre	 a	 não	 obrigatoriedade	 da	
participação	no	curso	de	capacitação	para	candidatos	 inscritos	e	devidamente	
homologados	 na	 3a	 etapa	 do	 Processo	 de	 Escolha,	 passando-se	 à	 leitura	 da	
minuta	da	Resolução	nº	06	que	contém	a	defesa	proposta	pela	Comissão,	que	é	
aprovada	pela	maioria	dos	Conselheiros	presentes.		

Seguidamente,	 passa-se	 à	 análise	 do	 Edital	 em	 si	 e	 de	 seus	 anexos,	 os	 quais	 são	
aprovados	 por	 unanimidade,	 bem	 como	 a	 Resolução	 nº	 07	 e	 sua	 publicação	 após	 a	
homologação	do	MP	e	MM	Juiz	de	Direito.	Ressalta-se	que	a	fim	de	atender	ao	§	2º	do	
art.	 81	 da	 Lei	 nº	 131,	 a	 Resolução	nº	 07	 será	 publicada	 em	 jornais	 locais	 de	 grande	
circulação	e	para	atender	ao	parágrafo	único	do	art.	86	da	Lei	nº	131,	o	Edital	nº	04	
será	 publicado	 no	 site	 da	 PMEG	e	 do	 CMDCA	em	05	 de	 abril,	 amanhã.	 Sra.	 Fabiane	
informa	 que	 enviará	 ofício	 à	 SMAS	 solicitando	 01	 (um)	 funcionário	 para	 apoiar	 os	
trabalhos	 da	 Secretaria	 Executiva	 durante	 o	 período	 de	 inscrições	 do	 Processo	 de	
Escolha,	além	de	150	(cento	e	cinquenta)	cartazes,	04	(quatro)	faixas	de	divulgação,	50	
(cinquenta)	 pastas	 de	 plástico,	 05	 resmas	 de	 papel	 sulfite,	 01	 (um)	 tonner	 para	
impressora,	01	(um)	grampeador	e	01	(um)	extrator	de	grampos,	também	questionará	
sobre	 impressões	 coloridas,	 e	 informará	 que	 essas	 despesas,	 bem	 como	 as	 das	
publicações	 em	 jornais	 deverão	 correr	 por	 conta	 de	 dotações	 do	 Poder	 Executivo	
consignadas	no	orçamento	vigente	 (art.	119	da	Lei	nº	131).	Sra.	Fabiane	 lembra	que	
cópia	do	Edital	nº	04	deverá	ser	enviado	à	Câmara	de	Vereadores,	Fórum,	MP,	PMEG,	
Conselho	 Tutelar,	 Centros	 de	 Referência	 de	 Assistência	 Social	 (CRAS),	 Centro	 de	
Referência	Especializado	de	Assistência	Social	 (CREAS),	Postos	de	Saúde	e	Escolas	da	
Rede	 Pública	 Municipal,	 e	 solicita	 aos	 Conselheiros	 que	 apoiem	 a	 divulgação.	
Encerrado	 este	 assunto,	 passa-se	 ao	 próximo	 item	 da	 pauta	 3)	 Composição	 de	
Comissões	(art.	48	da	Lei	nº	127),	ficando	assim	compostas:	
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A) Comissão	Permanente	de	Acompanhamento	e	Monitoramento	do	Conselho	
Tutelar:	
I	–	representantes	do	Governo:	
a) Nelsi	Rabaioli;	e	
b) Sergio	Carlos	Fernandes.	
II	–	representantes	da	Sociedade	Civil:	
a) Fabiane	Domingues	Sanches;	e	
b) Bruna	Nogueira	Brandão.	
Dr.	 Sergio	 Carlos	 Fernandes	 é	 eleito	 presidente	 desta	 Comissão	 e	Dra.	 Bruna	
Nogueira	Brandão,	relatora.		

B) Comissão	 Permanente	 de	 Registro	 de	 Organizações	 da	 Sociedade	 Civil	 e	
Inscrição	de	Programas,	Projetos	e	Serviços:	
I	–	representantes	do	Governo:	
a)	Jean	Oliveira	Batista;	
b)	Natalina	Oliveira	Moraes	de	Soares;	
c)	Elcio	Tadeu	Tomáz;	e	
d)	Izilda	Pereira	de	Andrade.	
II	–	representantes	da	Sociedade	Civil:	
a) Maria	Vani	Pedroso	de	Oliveira;	
b) Bruna	Nogueira	Brandão;	
c) Fabiane	Domingues	Sanches;	e	
d) Valdemir	do	Amaral	Corrêa.	
Srta.	 Izilda	 Pereira	 de	 Andrade	 é	 eleita	 presidente	 desta	 Comissão	 e	 Sra.	
Fabiane	Domingues	Sanches,	relatora.	

C) Comissão	Permanente	de	Orçamento	e	Finanças:	
I	–	representantes	do	Governo:	
a) Sergio	Carlos	Fernandes;	e	
b) Elcio	Tadeu	Tomáz.	
II	–	representantes	da	Sociedade	Civil:	
a) Maria	Vani	Pedroso	de	Oliveira;	e	
b) Bruna	Nogueira	Brandão.	
Sra.	Maria	Vani	 Pedroso	de	Oliveira	é	eleita	presidente	desta	Comissão	e	Dr.	
Sergio	Carlos	Fernandes,	relator.	

Decide-se	 que	 por	 enquanto	 os	 assuntos	 pertencentes	 à	 Comissão	 Permanente	 de	
Comunicação	 Social	 e	 Divulgação	 e	 à	 Comissão	 Permanente	 de	 Política	 de	
Atendimento	 serão	 tratados	 diretamente	 pela	 Plenário	 deste	 CMDCA/EG.	 Assim,	
passa-se	 aos	 próximos	 itens	 da	 pauta	 4)	 Plano	 de	 ação	 e	 Plano	 de	 aplicação	 de	
recursos	 e	 5)	 Prestação	 de	 contas	 do	 FMDCA/EG	 da	 gestão	 2017	 –	 2019,	 a	 fim	 de	
realizar	 a	 prestação	 de	 contas	 dos	 recursos	 vinculados	 ao	 FMDCA/EG	 de	 todo	 o	
período	da	gestão	2017-2019	e	revisão	dos	Planos	de	Ação	e	de	Aplicação	de	Recursos,	
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solicitados	 por	 Sra.	Maria	 Vani	 e	 registrados	 no	 início	 da	 segunda	 página	 da	 ata	 de	
reunião	extraordinária	ocorrida	em	26/03,	pedido	reforçado	neste	momento	por	Sra.	
Maria	Vani,	a	Comissão	de	Orçamento	e	Finanças	ora	instituída	fará	o	levantamento	de	
extratos	bancários	e	das	notas-fiscais,	e	a	análise	dos	recursos	em	reunião	agendada	
para	o	dia	11/04	próximo,	apresentando	parecer	por	escrito	em	reunião	extraordinária	
a	ser	agendada.	Sra.	Fabiane	compromete-se	a	fazer	uma	análise	do	Plano	de	Ação	a	
fim	de	trazer	sugestões	à	Plenária,	convidando	outros	Conselheiros	que	queiram	a	ela	
se	ajuntar	para	esta	 tarefa.	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	
	
	

__________________________________	
SERGIO	CARLOS	FERNANDES	

Vice-Presidente	
	
	

__________________________________	
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	
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__________________________________	
JOÃO	GILBERTO	DE	OLIVEIRA	ROCHA	

Lar	Voluntários	do	Amor	
	
	

__________________________________	
DAYANA	FLOSI	

Associação	Evangélica	Missão	Efrata	
	
	

__________________________________	
CARLOS	EDUARDO	ARTIMUNDO	
Juventude	Cívica	de	Embu-Guaçu	

	
	

__________________________________	
VALDEMIR	DE	AMARAL	CORREA	

Associação	Aramitan	
	
	

__________________________________	
ELIANE	MARIA	DOS	SANTOS	

Comunidade	Missionária	de	Villaregia	
	
	

__________________________________	
ZULEIDE	MAIA	P.	DOS	SANTOS	

Comunidade	Missionária	de	Villaregia	
	
	

__________________________________	
BRUNA	NOGUEIRA	BRANDÃO	
OAB	Subseção	Embu-Guaçu	

	
	

__________________________________	
JEAN	OLIVEIRA	BATISTA	

Secretaria	Municipal	Esporte	
	
	

__________________________________	
NELSI	RABAIOLI	

Secretaria	Municipal	de	Assistência	Social	


