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Reunião	convocada	através	do	Edital	nº10/2020,	de	02/07/2020,	para	ser	realizada	a	partir	7	
das	09	horas	deste	dia	 -	06/07/2020	 -	através	de	plataforma	de	videoconferência.	 Fabiane	8	
Sanches,	 presidente	 do	 CMDCA,	 realiza	 chamada	 para	 verificação	 de	 quórum,	 estando	9	
presentes:	 (1)	 Eliane	 Maria	 dos	 Santos	 e	 Gicélia	 Girardelli	 (Comunidade	 Missionária	 de	10	
Villaregia);	 (2)	 Alexandre	 Felix	 (Secretaria	 de	 Assistência	 Social);	 (3)	 Carlos	 Eduardo	11	
Artimundo	 (Juventude	Cívica	 de	 Embu-Guaçu);	 (4)	 Fabiane	 Sanches	 (Associação	Aramitan);	12	
(5)	Sergio	Carlos	Fernandes	(Secretaria	de	Negócios	Jurídicos);	(6)	 Izilda	Pereira	de	Andrade	13	
(Secretaria	de	Educacão);	 (7)	Maria	Vani	Pedroso	de	Oliveira	 (Movimento	Renovador	Paulo	14	
VI);	e	(8)	João	Gilberto	de	Oliveira	Rocha	(Lar	Voluntários	do	Amor).	Confirmado	o	quórum,	15	
Fabiane		informa	que	a	reunião	está	sendo	gravada	e	inicia	informando	a	todos	que	a	reunião	16	
tem	 caráter	 mais	 informativo	 e	 relembra	 que	 na	 última	 reunião	 ficou	 acertado	 que	 seria	17	
realizada	 consulta	 à	 Procuradoria	 do	 Município	 sobre	 aprovação	 de	 projeto	 com	 falha	18	
técnica.	 Fabiane	 compartilha	 e	 lê	 o	 parecer	 da	 Secretaria	Municipal	 de	Negócios	 Jurídicos,	19	
assinado	por	Dra.	Priscilla	Ap.	Moraes	Silva,	e	pede	para	que	Dr.	Sergio	apresente	algumas	20	
explicações.	Maria	Vani	pede	a	palavra,	dizendo-se	indignada	e	que	sente	que	a	organização	21	
Movimento	Renovador	Paulo	VI	é	perseguida	e	tratada	como	“bandidos”,	cobra	fiscalização,	22	
visitas	e	diz	sentir-se	massacrada.	Fabiane	esclarece	que	o	documento	é	um	parecer	jurídico	23	
e	 que	 Maria	 Vani	 parece	 ter	 se	 confundido.	 Em	 seguida,	 Fabiane	 também	 esclarece	 que	24	
nunca	 foi	 usado,	 mencionado	 ou	 pensado	 na	 organização	 Movimento	 Renovador	 como	25	
“bandidos”	e	que	tal	acusação,	fere	o	princípio	da	impessoalidade	e	que	o	mesmo	Conselho	26	
que	 agora	 ela	 acusa	 de	 perseguição	 foi	 o	 que	 aprovou	 o	 projeto	 da	 organização	 junto	 à	27	
Fundação	 Itaú	Social.	Continua	explicando	que	 tal	projeto	 foi	aprovado	antes	da	pandemia	28	
do	 Covid-19	 para	 ser	 executado	 no	 contra	 turno	 escolar	 e	 que	 ninguém	 jamais	 imaginou	29	
passar	por	uma	pandemia,	que	se	busca	a	melhor	alternativa	para	realização	do	projeto	sem	30	
que	haja	problemas	futuros.	Dr.	Sergio	diz	se	sentir	muito	chateado,	triste	e	até	ofendido	por	31	
ver	que	a	 reunião	 tenha	 tomado	uma	direção	pessoal,	menciona	que	a	 falta	de	visita	e	de	32	
fiscalização	é	uma	inverdade,	pois	nos	2	anos	anteriores,	ele	foi	presidente	deste	Conselho	e	33	
estivera	 por	 diversas	 vezes	 no	 Movimento	 Renovador,	 ora	 visitando,	 ora	 coletando	34	
documentos.	Fabiane	menciona	que	também	já	estivera	na	mencionada	organização	fazendo	35	
visitas	e	que	no	momento	se	encontra	impedida	de	sair	de	casa	por	motivos	de	saúde,	não	36	
podendo	ir	até	a	organização.	Maria	Vani	pede	desculpas	por	usar	a	palavra	“bandidos”,	diz	37	
estar	 arrependida	 e	 que	 se	 expressou	mal.	 Fabiane	 comunica	 que	 o	 CMDCA	 recepcionou	38	
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documentação	 referente	 a	 prestação	 de	 contas	 do	 1º	 trimestre	 do	 projeto	 e	 que	 os	39	
documentos	estão	sendo	analisados	pela	Comissão	de	Finanças,	e	quanto	ao	questionário	de	40	
monitoramento	do	 Itaú	 Social,	 decidiu-se	 aguardar	 a	manifestação	do	MM	 Juiz	 de	Direito.	41	
Passamos	 então	 para	 outro	 assunto,	 a	 recomposição	 da	 Comissão	 para	 análise	 do	42	
Regimento	 Interno	 CMDCA/2016,	 ficando	 então	 composta	 por:	 Carlos	 Artimundo,	 Gicélia	43	
Girardelli,	 Alexandre	 Félix	 e	 Gabriela	 Miguel.	 Quanto	 aos	 registros	 junto	 ao	 CMDCA,	44	
suspensos	até	o	momento	por	conta	do	Covid-19,	delibera-se	pela	prorrogação	dos	prazos	45	
através	de	resolução.	Quanto	à	Casa	Transitória,	estamos	aguardando	retorno	por	parte	da	46	
organização.	 Fabiane	 informa	 que	 o	 Exmo.	 Promotor	 de	 Justiça	 requereu	 que	 o	 Conselho	47	
Tutelar	volte	a	atender	de	forma	presencial,	ao	que	será	acatado	e	pede	ajuda	na	divulgação	48	
desta	notícia.	 Segue	 informando	que	o	 SIPIA	 já	 está	 liberado	para	 cadastro	e	 alimentação,	49	
decidiu-se	então	fazer	um	requerimento	para	que	todos	os	conselheiros	tutelares	solicitem	50	
efetuem	 cadastro	 e	 solicitação	 de	 senha.	 Dr.	 Sergio	 sugere	 uma	 capacitação/treinamento,	51	
relacionado	ao	SIPIA	para	os	 conselheiros	 tutelares,	 todos	concordam	que	a	SMAS	 indique	52	
uma	 equipe	 que	 faça	 tal	 capacitação.	 Dr.	 Sergio	 também	 menciona	 a	 necessidade	 do	53	
conselheiros	do	CMDCA	ausentes	apresentarem	 justificativas	pelas	ausências	nas	 reuniões,	54	
todos	concordaram	e	Fabiane	se	prontificou	para	 redigir	uma	planilha	controle.	Quanto	ao	55	
endereço	 de	 e-mail	 do	 Conselho	 Tutelar,	 é	 comunicado	 a	 substituição	 do	 antigo	 email	56	
yahoo,	 pelo	 web	 oficial,	 provedor	 da	 prefeitura.	 Dr.	 Sergio	 fala	 da	 necessidade	 de	57	
retomarmos	o	 site	do	CMDCA	com	espaço	para	o	Conselho	Tutelar,	 ficando	acordado	que	58	
providências	 serão	 tomadas	 para	 que	 o	 site	 volte	 a	 funcionar	 e	 o	 conselheiro	 Jamilson	 se	59	
compromete	 a	 retomar	 a	 proposta	 junto	 ao	Roberto,	 responsável	 pelo	 site	 anterior.	Nada	60	
mais	havendo	para	ser	tratado,	a	reunião	foi	encerrada	e	eu,	Shirlene	J.	Xavier	Corrêa,	lavrei	61	
esta	ata,	que	segue	assinada	por	mim	e	será	submetida	aos	conselheiros	através	do	grupo	do	62	
CMDCA	no	WhatsApp.		63	
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