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

	
	

		CMDCA	nº	03/2020,	05/03/2020	
	
	
	
Aos	cinco	dias	do	mês	de	março	de	2020,	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	03/2020,	de	27	de	fevereiro	de	2020,	que	
convoca	 Conselheiros	 Titulares	 e	 Suplentes	 e	 convida	 Conselheiros	 Tutelares	 e	 demais	
representantes	 dos	 órgãos	 do	 Sistema	 de	 Garantia	 de	 Direitos	 e	 munícipes	 para	 reunião	
ordinária	a	iniciar-se	às	8:30	horas	deste	dia,	tendo	como	pauta:	1)	Apresentação	dos	novos	
membros;	 2)Processo	 para	 a	 Escolha	 dos	 Membros	 do	 Conselho	 Tutelar:	 questões	
pendentes;	 3)	 Conselho	 Tutelar:	 questões	 administrativas	 e	 técnicas;	4)	 Comissões	 do	
CMDCA:	 renomeação	 e	 agendamento	 de	 reuniões;	5)	 Site;	6)	 Relatório	 de	 atividades	 do	
CMDCA	 2019;	7)	 Assunto	 privativo:	 Conselho	 Tutelar:	 recebimento	 de	 denúncia	 –	
providências.	Compareceram	à	 reunião	 (1)	Sra.	 Izilda	Pereira	de	Andrade,	 (2)	Sra.	Gabriela	
Miguel	Santos,	(3)	Sra.	Vanessa	Camargo,	(4)	Dr.	Sergio	Carlos	Fernandes,	(5)	Sra.	Natalina	O.	
Moraes	Soares,	(6)	Sr.	Jamilson	Roberto	Aragão,	(7)	Sra.	Fabiane	D.	Sanches,	(8)	Sr.	Valdemir	
do	Amaral	Corrêa,	(9)	Sr.	João	Gilberto	de	O.	Rocha,	(10)	Sr.	Roberto	Severino	da	Silva,	(11)	
Sr.	Carlos	Eduardo	Artimundo,	 (12)	Sra.	Eliane	Maria	dos	Santos,	 (13)	Dra.	Bruna	Nogueira	
Brandão,	todos	Conselheiros	de	Direitos.	Compareceram	também	Sra.	Sheyla	Lima	Santos	e	
Sra.	Zilda	M.	Barbosa	da	Silva,	ambas	Conselheiras	Tutelares	titulares,	Sr.	Odair	José	Barbosa,	
Conselheiro	 Tutelar	 1º	 suplente,	 e	 Sra.	 Liliane	 S.	 da	 Silva,	 	 da	 Comunidade	Missionária	 de	
Villaregia.	 Às	 8:50	 horas,	 Sra.	 Fabiane,	 Presidente	 deste	 Conselho,	 inicia	 a	 reunião	
agradecendo	 pelas	 presenças,	 lamenta	 por	 não	 ter	 havido	 quórum	 nas	 últimas	 duas	
reuniões,	 recorda	 que	 segundo	 o	 inciso	 III	 do	 art.	 25	 da	 Lei	 Municipal	 nº	 131/2015,	 o	
mandato	 dos	 membros	 do	 CMDCA	 é	 extinto	 antes	 do	 término	 no	 caso	 de	 ausência	
injustificada	a	3	(três)	reuniões	consecutivas	ou	a	5	(cinco)	alternadas,	anualmente,	e	ratifica	
a	 importância	do	comparecimento	às	reuniões	para	execução	das	atribuições	do	Conselho.	
Em	 seguida,	 faz	 circular	 entre	 os	 presentes	 as	 atas	 das	 reuniões	 que	 não	 alcançaram	
quórum,	lembrando	que	já	haviam	sido	disponibilizadas	pelo	grupo	no	WhatsApp.	Dr.	Sergio,	
Vice-Presidente,	 solicita	 que	 seja	 acrescentada	 à	 pauta:	 discussão	 sobre	 os	 registros	 das	
organizações,	o	que	é	acolhido.	Seguidamente,	passa-se	ao	1º	item	da	pauta,	Apresentação	
de	 novos	 membros,	 Sra.	 Fabiane	 informa	 que	 são	 novos	 membros	 deste	 Conselho:	 Sra.	
Vanessa	 Camargo	 e	 Sr.	 Alexandre	 Félix	 da	 Silva,	 ambos	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	
Assistência	Social	 (SMAS),	ela	como	titular	e	ele	como	suplente,	e	Sr.	Roberto	Severino	da	
Silva,	que	volta	a	ser	Conselheiro	titular	e	Sr.	Elizeu	Martins	dos	Santos,	suplente,	ambos	da	
Associação	 Evangélica	 Missão	 Efrata.	 Informa	 que	 a	 Prefeitura	 expediu	 a	 Portaria	 nº	
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067/2020,	 com	 a	 nova	 composição	 do	 Conselho.	 Os	 novatos	 presentes	 recebem	 as	 boas-
vindas	de	todos.	Adentrando-se	no	2º	item	da	pauta,	Processo	para	a	Escolha	dos	Membros	
do	 Conselho	 Tutelar:	 questões	 pendentes,	 Sra.	 Fabiane	 realiza	 a	 leitura	 da	 minuta	 da	
Resolução	 nº	 22/2020,	 que	 trata	 da	 destruição	 produtiva	 das	 cédulas	 eleitorais	 e	 dos	
cadernos	de	votação	da	eleição	do	Conselho	Tutelar,	previamente	disponibilizada	no	grupo	
do	WhatsApp,	e	apresenta	o	“Termo	de	incineração	dos	cadernos	de	votação	e	das	cédulas	
de	votação”	da	eleição	realizada	em	2015	(anexo).	Expõe	que	entende	que	como	o	Código	
Eleitoral	prevê	uma	forma	de	reaproveitamento	do	material	da	eleição	desde	que	seu	sigilo	
esteja	 resguardado,	 não	 vê	 impedimentos	 de	 se	 aderir	 à	 modalidade	 de	 “destruição	
produtiva”,	 com	 o	 que	 todos	 concordam	 e	 aprovam	 os	 termos	 da	 Resolução	 nº	 22/2020	
(anexa),	ficando	desde	já	agendado	que	a	cerimônia	de	destruição	das	cédulas	de	votação	e	
dos	cadernos	eleitorais	será	realizada	a	partir	das	8	horas	do	dia	19	de	março	próximo,	na	
sede	 deste	 Conselho.	 Antes	 de	 abordar	 o	 próximo	 assunto,	 questionamento	 feito	 ao	
CMDCA	 quanto	 ao	 fato	 de	 a	 Conselheira	 Tutelar	 titular	 Zilda	 residir	 em	 acolhimento	
infantil	 do	 município,	 Sra.	 Fabiane	 dá	 oportunidade	 para	 Sra.	 Zilda	 e	 Sr.	 Roberto	 se	
manifestarem	impedidos	ou	não	de	participar	do	assunto,	explicando	que	como	não	se	trata	
de	 procedimento	 administrativo	 e	 sim	 de	 uma	 discussão	 entre	 os	membros	 do	 Conselho,	
não	é	o	caso	de	apresentação	de	defesa,	e	Sr.	Roberto,	por	sua	vez,	por	ser	cônjuge	de	Sra.	
Zilda.	Ambos	não	se	consideram	impedidos.	Sra.	Fabiane	expõe	que,	no	seu	entendimento	
pessoal,	ambos	deveriam	se	abster	do	assunto,	no	caso	de	Sr.	Roberto,	por	entender	que	há	
conflito	de	interesses,	segundo	conceito	apresentado	em	Lei	Federal.	Dr.	Sergio	propõe	que	
o	 assunto	 seja	 discutido	 primeiramente	 dentre	 os	 membros	 da	 Comissão	 de	
Acompanhamento	 e	 Monitoramento	 do	 Conselho	 Tutelar,	 ao	 que	 todos	 acatam.	 Sra.	
Fabiane	 apresenta	 minuta	 de	 Resolução	 que	 trata	 do	 tema	 “conflito	 de	 interesses”,	
encaminhada	 ao	 grupo	 do	 CMDCA	 no	Whatsapp,	 Dr.	 Sergio	 propõe	 que	 seja	 inserido	 um	
artigo	no	Regimento	Interno	tanto	deste	CMDCA	quanto	do	CT	para	tratar	do	assunto	e	que	
posteriormente	 uma	 resolução	 pode	 vir	 a	 complementar	 o	 tema,	 lembrando	 que	 o	
Regimento	Interno	do	CMDCA	carece	ser	revisto.	A	proposta	é	acatada.	Seguidamente,	Sra.	
Fabiane	e	Dr.	Sergio	 informam	sobre	o	andamento	dos	processos	 judiciais	decorrentes	do	
Processo	de	Escolha	do	CT.	Passando-se	ao	3º	 item	da	pauta,	Conselho	Tutelar:	questões	
administrativas	 e	 técnicas,	 informa	 que	 a	 SMAS	 em	 parceria	 com	 o	 CMDCA	 elaborou	 4	
orientações	técnicas	para	o	CT,	todas	fundamentadas,	dizem	respeito	(a)	ao	uso	do	veículo	
do	 CT;	 (b)	 ao	 sigilo;	 (c)	 a	 vestimentas;	 (d)	 ao	 Termo	 de	 entrega,	 todas	 anexas.	 Realiza	 a	
leitura	das	Orientações	propostas	e	 submete-as	à	Plenária,	 seguindo	 todas	aprovadas	sem	
retificações.	 Ao	 tratar-se	 do	 assunto	 “sigilo”,	 as	 Conselheiras	 Tutelares	 presentes	 expõem	
que	 no	 equipamento	 do	 Cipó	 onde	 se	 realiza	 o	 atendimento	 descentralizado,	 não	 há	
qualquer	possibilidade	de	se	resguardar	o	sigilo	dos	atendimentos	em	virtude	da	estrutura	
física	 do	 local.	 São	 orientadas	 a	 encaminhar	 ofício	 à	 SMAS	 relatando	 de	 modo	
pormenorizado		as	circunstâncias	e	pedindo	as	devidas	providências.	Entrando	no	4º	item	da	
pauta,	Comissões	do	CMDCA:	 renomeação	e	agendamento	de	 reuniões,	 5	Comissões	 são	
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recompostas	 da	 seguinte	 forma:	 (1)	 Acompanhamento	 e	Monitoramento	 do	 CT:	 Vanessa	
Camargo,	Sergio	Fernandes	 (Presidente),	Fabiane	Sanches	e	Bruna	Brandão	 (Relatora);	 	 (2)	
Registro	de	Organizações	da	Sociedade	Civil	e	 Inscrição	de	Programas,	Projetos	e	Serviços:	
Izilda	 de	 Andrade	 (Presidente),	 Natalina	 Soares,	 Maria	 Vani	 de	 Oliveira	 e	 Bruna	 Brandão	
(Relatora);	 	(3)	Orçamento	e	Finanças:	Gabriela	Santos,	Sergio	Fernandes	(Relator),	Fabiane	
Sanches	 (Presidente)	 e	 Bruna	 Brandão;	 	 (4)	 Acompanhamento	 e	 Monitoramento	 do	
Programa	 Prefeito	 Amigo	 da	 Criança,	 da	 Fundação	 Abrinq:	 Izilda	 de	 Andrade,	 Natalina	
Soares,	Maria	Vani	de	Oliveira	(Presidente),	Bruna	Brandão,	Fabiane	Sanches	e	Zilda	da	Silva	
(Conselho	 Tutelar);	 (5)	 Acompanhamento	 e	 Monitoramento	 do	 Plano	 Municipal	 de	
Atendimento	 Socioeducativo:	 Vanessa	 Camargo,	 Gabriela	 Santos	 (Relatora),	 Eliane	 dos	
Santos,	Fabiane	Sanches	(Presidente)	e	Zilda	da	Silva	(Conselho	Tutelar).	As	resoluções	que	
recompõem	 as	 Comissões	 devem	 ser	 elaboradas	 por	 Sra.	 Fabiane	 e	 seguem	 desde	 já	
aprovadas	e	quanto	às	 reuniões,	 decide-se	que	 cada	Comissão	 realizará	os	 agendamentos	
através	dos	grupos	no	Whatsapp.	 Passando-se	para	o	5º	 item	da	pauta,	Site,	 Sra.	 Fabiane	
relata	que	é	chegado	o	tempo	de	renovar	o	contrato	com	a	hospedagem	do	site	e	que	para	
o	período	de	1	ano	o	valor	é	de	R$	192,00	(cento	e	noventa	e	dois	reais).	Delibera-se	por	
unanimidade	 que	 o	 pagamento	 seja	 realizado	 com	 recursos	 do	 FMDCA.	 Sra.	 Fabiane	
também	 solicita	 que	 alguém	 dentre	 os	 Conselheiros	 assuma	 as	 responsabilidades	 do	
reordenamento	 do	 site,	 fazendo	 o	 necessário	 para	 que	 o	 assunto	 se	 resolva	 conforme	 já	
deliberado.	Sr.	Jamilson	assume	a	responsabilidade	de	entrar	em	contato	com	profissionais	
da	 área	 e	 trazer	 propostas	 para	 este	 Conselho.	 	 Sobre	 o	 6º	 item	 da	 pauta,	 Relatório	 de	
atividades	 do	 CMDCA	 2019,	 Sra.	 Fabiane	 informa	 que	 o	 relatório	 de	 atividades	 foi	
encaminhado	para	o	grupo	no	Whatsapp	e	entrega	1	cópia	para	cada	uma	das	organizações	
e	 órgãos	 do	 governo	 representados	 e	 explica	 que	 já	 está	 pronto	 uma	 prévia	 do	 relatório	
financeiro	 do	 ano	 de	 2019,	 mas	 que	 entende	 que	 seja	 necessário	 primeiramente	 ser	
analisado	 pela	 Comissão	 de	 Finanças,	 pois	 há	 um	 depósito	 realizado	 pela	 Prefeitura	
Municipal	 de	 Embu-Guaçu,	 no	 valor	 de	 R$	 2.700,00	 (dois	 mil	 e	 setecentos	 reais)	 que	 se	
refere	a	ressarcimento	de	valor	usado	indevidamente	no	ano	de	2015,	e	que	entende	que	o	
valor	deveria	 ser	 corrigido.	 Todos	entendem	que	 seja	prudente	que	a	Comissão	 se	 inteire	
melhor	do	assunto	para	apresentá-lo	à	Plenária.	Seguindo	para	o	7º	item	da	pauta,		Assunto	
privativo:	Conselho	Tutelar:	 recebimento	de	denúncia	–	providências,	 Sra.	Fabiane	expõe	
que	este	CMDCA	recebeu	uma	denúncia	de	munícipe	que	questionava	o	modo	de	trabalho	
do	CT,	explica	que	foi	dado	ciência	à	Comissão	de	Acompanhamento	e	Monitoramento	do	
CT,	 e	 realizada	 uma	 reunião	 com	 x	 denunciante	 e	 atuais	membros	 do	 CT.	 Explica	 que	 na	
oportunidade	x	próprix	denunciante	apresentou	um	despacho	do	Ministério	Público	sobre	o	
assunto,	e	que	suas	dúvidas	foram	ponto	a	ponto	elucidadas.	Informa,	ainda,	que	o	assunto	
será	 passado	 para	 os	 atuais	membros	 da	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 do	 CT.	 Sobre	 o	
item	 incluído	 na	 pauta,	 Certificados	 das	 organizações,	 decide-se	 que	 a	 Comissão	 de	
Registros	terá	por	tarefa	examinar	os	documentos	das	organizações	que	estão	aguardando	
vista	 e,	 na	 próxima	 reunião,	 apresentará	 pareceres.	Nada	mais	 havendo	 para	 ser	 tratado,	
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encerra-se	a	reunião,	e	esta	ata	segue	assinada	pelos	Conselheiros	de	Direitos	presentes.		
	
	

Izilda	Pereira	de	Andrade	
Secretaria	Municipal	de	Educação	

	
	

Gabriela	Miguel	Santos	
Secretaria	Municipal	de	Saúde	

	
	

Vanessa	Camargo	
Secretaria	Mun.	de	Assistência	Social	

	
	

Sergio	Carlos	Fernandes	
Secretaria	Mun.	de	Negócios	Jurídicos	

	
	

Natalina	Oliveira	Moraes	Soares	
Secretaria	Mun.	de	Adm.	e	Finanças	

	
	

Jamilson	Roberto	Aragão	
Movimento	Renovador	Paulo	VI	

	
	
	
	

Fabiane	Domingues	Sanches	
Associação	Aramitan	

	
	

Valdemir	do	Amaral	Corrêa	
Associação	Aramitan	

	
	

João	Gilberto	de	Oliveira	Rocha	
Lar	Voluntários	do	Amor	

	
	

Roberto	Severino	da	Silva	
Assoc.	Evangélica	Missão	Efrata	

	
	

Carlos	Eduardo	Artimundo	
Juventude	Cívica	de	Embu-Guaçu	

	
	

Eliane	Maria	dos	Santos	
Com.	Missionária	de	Villaregia	

	
	

Bruna	Nogueira	Brandão	
OAB	Embu-Guaçu

	
	
	


