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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	6/2019,	13/06/2019	
	
	

Ao	 décimo	 terceiro	 dia	 do	 mês	 de	 junho	 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	 12,	 de	 06	 de	 junho	 de	 2019,	 que	 chama	 Conselheiros	 Titulares	 e	
Suplentes	 para	 reunião	 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;	2)	
Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	 Monitoramento	 do	 Programa	 Prefeito	 Amigo	 da	
Criança:	 apresentação	 da	 cartilha	 Aprimoramento	 do	 pacto	 federativo	 brasileiro,	 de	
autoria	da	Fundação	Abrinq;	3)	Revalidação	dos	certificados	para	captação	de	recursos	
através	 do	 FMDCA/EG;	 4)	 Validade	 da	 Lei	 Municipal	 nº	 2.552/2011	 em	 face	 da	 Lei	
Complementar	 Municipal	 nº	 127/2015;	 5)	 Atualização/respostas	 (feedback)	 dos	
assuntos	tratados	na	reunião	ordinária	de	02	de	maio;	6)	Projeto	de	revisão	de	layout	
do	site	do	CMDCA/EG:	ideias	iniciais;	7)	II	Relatório	de	atos	de	gestão	administrativa;	8)	
Informes,	convites	e	e-mails	recebidos.	A	reunião	tem	início	em	segunda	chamada,	às	
8:50	horas,	com	a	presença	dos	Conselheiros	de	Direitos	que	ao	final	desta	ata	assinam	
e	 de	 convidada.	 Sra.	 Fabiane,	 Presidente	 deste	 Conselho	 de	 Direitos,	 agradece	 a	
presença	 de	 todos	 conselheiros	 de	 direitos	 e	 da	 conselheira	 tutelar	 Sra.	 Rosemeire	
Cabral.	 Lamenta	 pelo	 falecimento	 de	 Sra.	 Valdelice	 de	 Jesus	 Pimentel,	 esposa	 do	
Conselheiro	deste	CMDCA/EG	Sr.	Carlos	Eduardo	Artimundo,	 compartilha	que	no	dia	
de	 ontem	 completou	 6	 meses	 do	 falecimento	 de	 seu	 companheiro	 e	 diz	 que	 sabe	
exatamente	o	que	é	passar	pela	dor	de	perder	uma	pessoa	amada	e,	assim,	convida	a	
todos	a	estarem	em	um	minuto	em	silêncio	como	expressão	de	solidariedade	à	dor	do	
Conselheiro.	 Em	seguida,	passa-se	ao	primeiro	 item	da	pauta:	1)	PROCESSO	PARA	A	
ESCOLHA	DOS	MEMBROS	DO	CONSELHO	TUTELAR,	segue	explicando	que	como	é	de	
conhecimento	de	todos,	houve	36	(trinta	e	seis)	inscrições	no	Processo	de	Escolha,	das	
quais	 10	 (dez)	 foram	 indeferidas	 com	 amparo	 do	Ministério	 Público.	 Relata	 que	 no	
último	dia	de	apresentação	de	recursos,	a	Comissão	Organizadora	recebeu	recurso	em	
face	do	indeferimento	da	inscrição	de	nº	24,	e	que	a	Comissão	já	apresentou	resposta	
ao	requerente	que	tem	prazo	até	o	dia	18/06	para	apresentar	o	que	lhe	foi	solicitado.	
Esclarece	que	o	candidato,	a	depender	da	resolução	da	Comissão	Organizadora	pode	
apresentar	 recurso	 à	 Plenária,	 havendo,	 então	 a	 possibilidade	 de	 um	 reunião	
extraordinária	 para	 o	 desfecho	 da	 situação,	 mas	 que	 todos	 serão	 avisados	
oportunamente.	 Também	 informa	 que	 para	 o	 curso	 de	 capacitação	 as	 decisões	 já	
foram	 tomadas	 pela	 Comissão	 que	 fará	 publicar	 um	 Edital	 com	 as	 orientações	 aos	
candidatos	e	que	a	Comissão	decidiu	que	o	curso	de	capacitação	será	ministrado	por	
Prof.	 Sérgio	 Calixto,	 que	 além	 de	 ter	 sido	 o	mais	 recomendado	 por	 atores	 do	 SGD,	
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também	foi	o	que	apresentou	menor	orçamento	dentre	os	recebidos	com	valor	total	
de	R$	5.690,00	(cinco	mil,	seiscentos	e	noventa	reais).	Sra.	Fabiane	também	expõe	que	
a	Comissão	decidiu	que	o	pagamento	do	curso	de	capacitação	e	aplicação	da	prova	de	
conhecimentos	 e	 demais	 custos	 correlatos	 (lanches,	 materiais	 de	 papelaria	 e	 de	
limpeza	e	pessoa	para	limpeza	do	local)	correrão	por	conta	da	Prefeitura	Municipal	de	
Embu-Guaçu	 (PMEG)	 e	 NÃO	 com	 encargo	 do	 FMDCA/EG,	 para	 o	 que	 solicita	
re/ratificação	da	Plenária.	A	Plenária	ratifica	a	deliberação	da	Comissão	Organizadora.	
Relata,	 ainda,	 que	 o	 curso	 de	 capacitação	 e	 a	 aplicação	 da	 prova	 de	 conhecimentos	
serão	 realizados	 no	 Núcleo	 Profissionalizante	 JoJo	 Dockter	 gentilmente	 cedido	 pela	
organização	 Movimento	 Renovador	 Paulo	 VI	 de	 Embu-Guaçu.	 Passando-se	 para	 o	
segundo	item	da	pauta,	2)	COMISSÃO	DE	ACOMPANHAMENTO	E	MONITORAMENTO	
DO	 PROGRAMA	 PREFEITO	 AMIGO	 DA	 CRIANÇA:	 APRESENTAÇÃO	 DA	 CARTILHA	
APRIMORAMENTO	DO	PACTO	FEDERATIVO	BRASILEIRO,	DE	AUTORIA	DA	FUNDAÇÃO	
ABRINQ,	 Sra.	 Fabiane	 pede	 que	 Dra.	 Bruna,	 Presidente	 da	 Comissão	 faça	 a	
apresentação	 da	 cartilha.	 Dra.	 Bruna	 expõe	 que	 postou	 no	 grupo	 deste	 CMDCA	 	 no	
Whatsapp	 uma	 apresentação	 em	 Power	 Point	 da	 cartilha	 e	 resumiu	 o	 que	 ali	 está	
exposto	aos	presentes,	 explicando	as	propostas	apresentadas	pela	 Fundação	Abrinq.	
Sra.	Maria	Vani	relata	que	acompanha	há	anos	os	trabalhos	da	Fundação	Abrinq	e	que	
é	uma	organização	altamente	comprometida	com	suas	iniciativas.	Sra.	Fabiane	propõe	
apresentar	 uma	 minuta	 da	 Nota	 de	 Apoio	 ao	 Aprimoramento	 do	 Pacto	 Federativo	
através	do	grupo	do	Whatsapp	para	que	todos	possam	apresentar	sugestões	e	então	
na	 próxima	 oportunidade,	 a	 Plenária	 poderá	 colocar	 a	 nota	 em	 votação.	 Sra.	Maria	
Vani	 lembra	que	na	última	reunião	da	Comissão	foi	conversado	sobre	a	possibilidade	
de	 fazer	 uma	 solicitação	 à	 PMEG	 para	 que	 técnicos	 compareçam	 em	 reunião	 deste	
CMDCA	 para	 explicar	 aos	 conselheiros	 acerca	 do	 orçamento	 público	 municipal	 e	
apresentar	um	panorama	da	LDO,	tendo	em	vista	a	necessidade	do	acompanhamento	
do	Programa	Prefeito	Amigo	da	Criança,	sugerindo	a	presença	de	Sr.	Alessandro	Silva	
Cruz,	 Secretário	 Municipal	 de	 Assistência	 Social,	 de	 Sr.	 Valdomiro	 dos	 Santos,	
Secretário	 de	 Governo	 e	 do	 Dr.	 Elias	 Araújo	 da	 Cunha,	 da	 Câmara	 Municipal.	 Essa	
reunião	 fica	 pré-agendada	 para	 as	 15	 horas	 do	 dia	 25/06	 próximo	 a	 depender	 da	
confirmação	 dos	 convidados.	 Passando-se	 para	 o	 próximo	 item	 da	 pauta	 3)	
REVALIDAÇÃO	 DOS	 CERTIFICADOS	 PARA	 CAPTAÇÃO	 DE	 RECURSOS	 ATRAVÉS	 DO	
FMDCA/EG,	 fica	 corroborado	que	 todos	 os	 certificados	 que	 estão	 cadastrados	 neste	
CMDCA	 para	 captação	 através	 do	 FMDCA/EG	 serão	 revalidados	 e	 uma	 Resolução	
contendo	 dados	 sobre	 esses	 projetos	 será	 publicada	 em	 jornal	 oficial.	 Inclui-se	 na	
pauta	os	assuntos	a)	CERTIFICADOS	DE	REGISTRO	DE	CADASTRO	NESTE	CMDCA	DAS	
ORGANIZAÇÕES	 LAR	 VOLUNTÁRIOS	 DO	 AMOR,	 JUCEG,	 LAR	 EFRATA,	 CASA	
TRANSITÓRIA,	a	Comissão	Permanente	de	Registro	de	Organizações	da	Sociedade	Civil	
e	 Inscrição	 de	 Programas,	 Projetos	 e	 Serviços	 assume	o	 compromisso	 de	 analisar	 os	
documentos	das	organizações	mencionadas	às	14	horas	do	dia	25/06	próximo	(data	a	
ser	confirmada)	para	que	a	Plenária	decida	sobre	os	certificados.	E	sobre	o	b)	EDITAL	
ITAÚ	 SOCIAL	 é	 deliberado	 através	 de	 votação	 que	 poderão	 concorrer	 os	 projetos	 já	
cadastrados	 neste	 Conselho	 e	 que	 as	 organizações	 que	 desejam	 participar	 devem	
apresentar	escopo	do	projeto	à	Plenária	na	data	provável	de	25/06	quando	será	eleito	
o	projeto	que	será	inscrito	por	este	Conselho.	Passando	ao	próximo	item	da	pauta,	4)	
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VALIDADE	 DA	 LEI	 MUNICIPAL	 Nº	 2.552/2011	 EM	 FACE	 DA	 LEI	 COMPLEMENTAR	
MUNICIPAL	 Nº	 127/2015,	 Sra.	 Fabiane	 inicia	 sua	 explanação	 relembrando	 aos	
presentes	de	que	este	assunto	já	foi	 iniciado	há	cerca	de	02	anos	atrás	e	que	acabou	
ficando	 em	 segundo	 plano,	 mas	 que	 acha	 oportuno	 retomá-lo.	 Diz	 que,	 no	 seu	
entendimento,	 a	 Lei	 Municipal	 por	 estar	 em	 desacordo	 com	 o	 estabelecido	 na	
Resolução	 Conanda	 nº	 137/2010	 que	 dispõe	 que	 os	 Conselhos	 “deverão	 fixar	
percentual	de	retenção	dos	recursos	captados,	em	cada	chancela,	de	no	mínimo	20%	
ao	 Fundo”	 (cita	 trecho	 disponível	 no	 site	 do	 Conanda	
https://www.direitosdacrianca.gov.br/midiateca/publicacoes/resolucao-no-137-fundos-dos-direitos-da-
crianca-e-do-adolescente),	 deveria	 ser,	 no	 mínimo,	 revista,	 também	 frisa	 que	 a	 Lei	 nº	
2.552/2011	dá	a	Comissão	deste	CMDCA	poder	deliberativo	para	escolha	de	projetos,	
conflitando	 com	 a	 Lei	Municipal	 nº	 127/2015,	 na	 qual	 estabelece	 que	 as	 Comissões	
têm	 função	meramente	opinativa	 (art.	 37,	 VIII;	 art.	 49)	 e	 que	 a	 tomada	de	decisões	
compete	 à	 Plenária	 deste	 CMDCA.	 Destaca	 que	 a	 única	 Comissão	 que	 tem	 poder	
deliberativo	 é	 a	 Comissão	 Organizadora	 do	 Processo	 de	 Escolha	 dos	 Membros	 do	
Conselho	Tutelar,	conforme	dispõe	o	art.	83	da	Lei	Municipal	nº	131/2015,	com	limites	
afetos	às	etapas	do	Processo	de	Escolha.	Menciona	que	o	parágrafo	único	do	art.	66	da	
Lei	 Municipal	 nº	 127/2015,	 tratando	 do	 FMDCA,	 estabelece	 que	 é	 prerrogativa	
exclusiva	do	CMDCA	deliberar	sobre	a	aplicação	dos	recursos,	fixar	critérios	e	geri-los:	

Parágrafo	único.	O	Fundo	Municipal	dos	Direitos	da	Criança	e	do	Adolescente	
de	 Embu	 Guaçu	 -	 FMDCA,	 órgão	 de	 gestão	 orçamentária	 e	 financeira	
descentralizado,	 terá	 a	 gestão	 administrativa	 dos	 recursos	 a	 cargo	 da	
Secretaria	 de	 Ação	 Social	 e	 a	 gestão	 orçamentária	 a	 cargo	 da	 Secretaria	
Municipal	de	Finanças	do	Município,	sendo	atribuição	do	Conselho	Municipal	
dos	 Direitos	 da	 Criança	 e	 do	 Adolescente	 -	 CMDCA,	 o	 qual	 possui	 a	
prerrogativa	 exclusiva	 de	 deliberar	 sobre	 a	 aplicação	dos	 seus	 recursos,	 fixar	
critérios	de	aplicação	e	geri-los.	

Lembra	também	que	dentre	as	atribuições	deste	CMDCA	dispostas	no	art.	21	da	Lei	nº	
127/2015	está	previsto	no	inciso	XV	que	é	atribuição	do	CMDCA:	

	XV	 -	 participar,	 acompanhar	 e	 deliberar	 sobre	 a	 elaboração	 de	 legislações	
municipais	 relacionadas	 à	 infância	 e	 à	 adolescência,	 oferecendo	 apoio	 e	
colaborando	com	o	Poder	Legislativo;	

E	que	o	parágrafo	único	do	art.	23	dispõe:	
Parágrafo	 único.	 Uma	 decisão	 relativa	 à	 implantação	 e/ou	 modificação	 de	
políticas	 públicas	 destinadas	 ao	 atendimento	 de	 crianças	 e	 adolescentes	
tomada	 sem	 a	 participação	 popular	 efetiva,	 via	 CMDCA,	 padece	 de	 vício	 de	
origem,	 vez	 que	 falta	 ao	 Poder	 Executivo,	 agindo	 de	 forma	 isolada,	 a	
legitimidade	para	assim	proceder.	

Por	 fim,	 relembra	 que	 consultou	 por	 e-mail	 o	 Conanda	 no	 ano	 de	 2017,	 recebendo	
resposta	 em	 30/05/2017,	 a	 qual	 trouxe	 que	 “A	 Resolução	 137	 estabelece	 os	
parâmetros	para	criação	e	utilização	dos	recursos	do	fundo,	devendo	ela	ser	seguida”.	
Informa	que	tomará	as	providências	necessárias	para	que	este	assunto	seja	esclarecido	
e	 resolvido.	 	 Dr.	 Sergio	 relembra	 que	 o	 Regimento	 Interno	 deste	 CMDCA	 que	 está	
aprovado	e	vigente	faz	referência	à	Lei	nº	2552/2011.	Sra.	Fabiane	diz	da	necessidade	
de	revisar	o	RI	posto	que	há	nele	pontos	em	conflito	com	a	Lei	nº	127/2015.	Passando	
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para	 o	 próximo	 item	 da	 pauta	 5)	 ATUALIZAÇÃO/RESPOSTAS	 (FEEDBACK)	 DOS	
ASSUNTOS	TRATADOS	NA	REUNIÃO	ORDINÁRIA	DE	02	DE	MAIO,	Sra.	Fabiane	informa	
que:	a)	Prestação	de	Contas	Gestão	2017-2019:	aprovada	na	última	reunião	ordinária	e	
já	 está	 assinada	 pelo	 Dr.	 Sergio,	 pelo	 Gestor	 (Sr.	 Alessandro)	 e	 pela	 Ordenadora	
Primária	 do	 FMDCA	 (Sra.	 Maria	 Lúcia);	 b)	 Plano	 de	 aplicação	 do	 FMDCA/EG:	 a	
Comissão	de	Finanças	irá	se	reunir	em	27/06	próximo	e	além	do	acompanhamento	da	
movimentação	 bancária,	 estudará	 nova	 proposta	 para	 o	 Plano	 de	 aplicação;	 c)	
Diagnóstico	 municipal	 elaborado	 por	 empresa	 contratada	 pela	 SMAS	 com	
consentimento	do	CMAS	e	Planos	Municipais	de	Assistência	Social,	Saúde	e	Educação:	
A	SMAS	informou	que	o	diagnóstico	está	sendo	elaborado	e	que	assim	que	for	findado,	
remeterá	cópia	para	este	Conselho	e	quanto	aos	planos	municipais,	 recebemos	o	da	
SMAS	e	o	da	SMEL;	d)	 Lei	 Federal	nº	13.431/2017	e	Decreto	Federal	nº	9.603/2018:	
violência	 sexual	 e	 maus	 tratos:	 elaboração	 de	 Protocolo	Municipal:	 enviamos	 ofício	
para	 Fórum	 de	 Cuidado	 Intersetorial	 conforme	 estabelecido	 na	 última	 reunião;	 e)	
Projeto	 de	 reforma	 da	 sede	 do	 Conselho	 Tutelar:	 envio	 de	 ofício	 para	 o	 Conselho	
Regional	 de	 Arquitetura:	 ainda	 não	 tomamos	 providências;	 f)	 Regimento	 Interno	 e	
elaboração	de	Cartilha	para	o	Conselho	Tutelar:	quanto	ao	RI	do	CT,	marcamos	uma	
reunião	para	apresentar	a	minuta	no	dia	26/06	para	os	últimos	acertos	com	o	CT;	g)	
SIPIA:	nenhum	retorno	do	Governo	Federal.	Seguindo	a	 reunião,	passa-se	ao	 item	6)	
PROJETO	 DE	 REVISÃO	 DE	 LAYOUT	 DO	 SITE	 DO	 CMDCA/EG:	 IDEIAS	 INICIAIS,	 Sra.	
Fabiane	 apresenta	 um	 mapa	 (anexo)	 do	 que	 foi	 levantado	 como	 importante	 para	
constar	 no	 site	 do	 CMDCA,	 não	 havendo	 questionamentos	 ou	 novas	 indicações,	
tornando-se,	 então,	 o	 referencial	 para	 os	 orçamentos	 que	 serão	 realizados.	 Sobre	 o	
item	 7)	 II	 RELATÓRIO	 DE	 ATOS	 DE	 GESTÃO	 ADMINISTRATIVA,	 informa	 que	 será	
realizada	uma	pequena	correção	no	relatório	que	foi	postado	no	grupo	do	CMDCA	no	
Whatsapp	 e	 que	 será	 novamente	 postado;	 8)	 INFORMES,	 CONVITES	 E	 E-MAILS	
RECEBIDOS:	 Sra.	 Fabiane	 informa	 que	 Sra.	 Sônia	 Dias,	 Diretora	 Técnica	 da	 SMAS,	
informou	 que	 em	 24/06	 próximo,	 estará	 em	 Embu-Guaçu	 uma	 representante	 do	
Conanda	para	realizar	com	entrevista	sobre	medidas	socioeducativas	e	que	dentre	os	
entrevistados	deve	comparecer	deste	CMDCA	um	representante	da	Sociedade	Civil	e	
um	 do	 Governo,	 ficando	 acertado	 que	 Sra.	 Fabiane	 e	 Dr.	 Sergio	 serão	 os	
representantes	deste	Conselho.	Sra.	Fabiane	também	informa	que	o	Fundo	Social	de	
Solidariedade	encaminhou	a	este	CMDCA	uma	caixa	da	Campanha	do	Agasalho	e	que	
esta	 foi	 colocada	 à	 entrada	 da	 sala	 da	 Secretaria	 Executiva.	 Informa	 que	 o	 Juízo	 de	
Direito	encaminhou	um	ofício	informando	que	o	veículo	IDEA	com	placa	com	as	iniciais	
DWN	se	encontra	 indisponível,	pois	 fora	cedido	provisoriamente	para	uso	da	GCM	e	
outro	 ofício	 deste	 Juízo	 solicitando	 informações	 sobre	 a	 regularização	 junto	 a	 este	
Conselho	 da	 organização	 Associação	 Desportiva	 de	 Lutas,	 tendo	 respondido	 com	 o	
ofício	nº	404.	 Informa,	 ainda,	que	este	CMDCA	 foi	 convidado	para	 reinauguração	da	
Escola	Municipal	Esther	Aparecida	Rodrigues	Santos,	que	ocorreu	na	data	de	ontem,	
12/06.	 Por	 fim,	 Sra.	 Fabiane	 solicita	 à	 Presidente	 da	 Comissão	 Permanente	 de	
Orçamento	 e	 Finanças,	 Sra.	 Maria	 Vani,	 que	 inclua	 nos	 acompanhamentos	 da	
Comissão	 as	 receitas	 destinadas	 a	 esse	 CMDCA	 através	 do	 Orçamento	 da	 SMAS,	
conforme	consta	em	planilha	apresentada	pela	SMAS	sob	 título	LOA	2019	Secretaria	
de	Assistência	Social	de	Embu-Guaçu,	abaixo	reproduzida:	
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4007	–	2050	–	Gestão	de	Política	de	Assistência	Social	5100000	
Ação	 Despesas	Recurso	Próprio	 Despesas	

Correntes	
Despesas	 de	
Capital	

2050	–	Promoção	em	
defesa	dos	direitos	da	
Criança	 e	
Adolescente	CMDCA	
Recurso	Próprio	

Material	de	consumo	(30.00)	 R$	20.000,00	 Desp.	 com	
permanente	
(52.00)	

R$	4.000,00	

Prest.	Serv.	PF	(36.00)	 R$	23.000,00	
Prest.	Serv.	PJ	(39.00)	 R$	30.000,00	

Subtotal	 R$	73.000,00	 R$	4.000,00	
Total	 R$	77.000,00	

	

4007	–	2032	–	Gestão	de	Política	de	Assistência	Social	5100000	
Ação	 Despesas	Recurso	Próprio	 Despesas	

Correntes	
Despesas	 de	
Capital	

2032	 –	 Manutenção	
do	CMDCA		
Recurso	Próprio	

Prest.	Serv.	PJ	(39.00)	 R$	10.000,00	 	

Subtotal	 R$	10.000,00	 	
Total	 R$	10.000,00	

	

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	
	
	

________________________________	
VALDIRENE	DOS	SANTOS	

Secretaria	Municipal	de	Cultura	

________________________________	
NATALINA	OLIVEIRA	MORAES	SOARES	
Sec.	Mun.	Administração	e	Finanças	

	
	

________________________________	
MARIA	VANI	PEDROSO	DE	OLIVEIRA	
Movimento	Renovador	Paulo	VI	

	
	

________________________________	
JOÃO	GILBERTO	DE	OLIVEIRA	ROCHA	

Lar	Voluntários	do	Amor	
	
	

________________________________	
JAMILSON	ROBERTO	ARAGÃO	
Movimento	Renovador	Paulo	VI	
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________________________________	
VALDEMIR	DE	AMARAL	CORREA	

Associação	Aramitan	
	
	
________________________________	

BRUNA	NOGUEIRA	BRANDÃO	
OAB	Subseção	Embu-Guaçu	

	
	
	
	

	
	
________________________________	

ELIANE	MARIA	DOS	SANTOS	
Comunidade	Missionária	de	Villaregia	

	
	

________________________________	
IZILDA	PEREIRA	DE	ANDRADE	

Secretaria	Municipal	de	Educação	
	

________________________________	
JEAN	OLIVEIRA	BATISTA	

Secretaria	Municipal	Esporte	
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MAPA	PARA	O	SITE	DO	CMDCA/EG	

INICIAL	
- Fotos	da	Conferência	Municipal	
- Calendário	de	reuniões	
- Informações	do	Conanda	e	do	Condeca	
- Eventos	municipais	
- Como	doar	

	

CMDCA	
- Conselheiros	de	Direitos		
- Comissões	

Permanentes	
	 Especiais	

- Secretaria	Executiva	
Relatórios	de	Atos	de	Gestão	Administrativa	

- Organizações	cadastradas	
- Atendimento	ofertado	no	município	
- Documentos	

Atas	
Resoluções	
Inscrição	/	Renovação	cadastro	
Leis,	RI	e	Portarias	
Prioridades	e	Plano	de	Ação	
	 2018-2019	
	 2017-2018	
Processo	de	Escolha	CT	
	 2020-2024	

2016-2020	
Plano	Socioeducativo	
Plano	Convivência	Familiar	e	Comunitária	
Outros	documentos	
	 Instrumental	para	visitas	
	 Regulamento	eleição	sociedade	civil	
	 Modelo	documentos	para	inscrição	/	renovação	cadastral	

- Contatos	
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CONSELHO	TUTELAR	
- Conselheiros	Tutelares	
- Escala	de	trabalho	
- Leis,	RI	e	Portarias	
- Panorama	do	atendimento	/	Dados	municipais	
- Publicações	

Instrumental	para	visitas	
Cartilha	.....	
Orientações	......	

- Contatos	
	

FMDCA	
- Projetos	financiados	pelo	FMDCA	
- Prestação	de	Contas	

Gestão	2017	–	2019	
Gestão	2019	–	2021	

- Modelo	de	Projeto	
- Modelo	de	Relatório	de	Atividades	
- Modelo	de	Prestação	de	Contas	

Projetos	
Conta	bancária	FMDCA	
	

COMO	DOAR	
	

	

	
	


