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ATA	DE	REUNIÃO	EXTRAORDINÁRIA	DO	CONSELHO	MUNICIPAL	DOS	DIREITOS	DA	1	
CRIANÇA	E	DO	ADOLESCENTE	DE	EMBU-GUAÇU	2	

	3	

	4	

		CMDCA	nº	09/2020,	29/10/2020	5	

	6	

	7	

Reunião	convocada	através	do	Edital	nº	14/2020,	datado	de	15/10/2020,	para	ser	realizada	8	
a	 partir	 das	 9	 horas	 deste	 dia,	 29/10/2020,	 através	 de	 plataforma	 de	 videoconferência,	9	
tendo	como	pauta:	 (1)	Conselho	Tutelar:	SIPIA;	atendimento	descentralizado	no	Cipó;	 (2)	10	
FMDCA:	 (a)	 pagamento	 de	 capacitação	 para	 o	 CT	 (LM	 nº	 127/15,	 art.	 73,	 III	 e	 IX);	 (b)	11	
campanha	 em	 camiseta	 do	 CT	 para	 mobilização	 de	 recursos	 para	 o	 FMDCA	 através	 de	12	
dedução	 do	 IR	 (LM	 nº	 127/15,	 art.	 73,	 IV	 e	 V);	 (c)	 socorro	 financeiro	 aos	 acolhimentos	13	
infantis:	 análise	 da	 Comissão	 de	 Projetos.	 (3)	 Acolhimento	 de	 adolescentes	 em	14	
comunidades	 terapêuticas:	 Resolução	 do	 Conselho	 Nacional	 de	 Políticas	 sobre	 Drogas	 x	15	
Recomendação	Conjunta	do	Conanda,	 CNDH	e	CNS.	 (4)	 Plano	Municipal	 de	Atendimento	16	
Socioeducativo:	 requisição	 do	 MP	 e	 relatórios	 da	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	17	
Monitoramento	do	Plano	Municipal	de		Atendimento	Socioeducativo	e	resposta	da	SMAS.	18	
Compareceram	para	a	reunião:	Conselheiros	do	CMDCA:	 (1)	Fabiane	Domingues	Sanches	19	
(Associação	Aramitan);	(2)	Viviane	Cruz	de	Andrade	Lima	(Movimento	Renovador	Paulo	VI);	20	
(3)	 João	 Gilberto	 de	 Oliveira	 Rocha	 (Lar	 Voluntários	 do	 Amor);	 (4)	 Alexandre	 Felix	21	
(Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social).	 Conselheira	 do	 CT:	 Sheyla	 de	 Lima	 Santos.	22	
Convidado:	Vagner	de	Oliveira	Alcântara	(Comunidade	Terapêutica	Filadélfia).	Mesmo	com	23	
a	 inexistência	 de	 quórum	 (LM	 nº	 127/15,	 art.	 41),	 os	 presentes	 discutiram	 sobre	 os	24	
relatórios	 elaborados	 pela	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	 Monitoramento	 do	 Plano	25	
Municipal	 de	 Atendimento	 Socioeducativo	 tendo	 sido	 sugerida	 a	 inclusão	 nas	26	
recomendações	do	relatório	nº	02,	da	realização	de	novo	diagnóstico	socioeducativo	para	27	
revisão	do	Plano,	posto	que	a	situação	geral	do	município	modificou-se	muito	desde	2014,	28	
mostrando-se	 empiricamente	 agravada;	 discutiu-se	 também	 sobre	 a	 indicação	 do	29	
diagnóstico	de	que	havia	o	dobro	de	adolescentes	pretos	e	pardos,	em	relação	a	brancos	e	30	
amarelos,	cumprindo	medidas	socioeducativas	e	do	quão	recorrente	é	que	adolescentes	se	31	
envolvam	 em	 atos	 infracionais	 em	 decorrência	 de	 condição	 de	 dependência	 química;	 e	32	
quanto	à	resposta	ao	MP,	Fabiane	diz	que	pensa	que	o	CMDCA	deve	informar	ao	MP	que	o	33	
atendimento	 socioeducativo	municipal	 -	 prestação	de	 serviços	 à	 comunidade	e	 liberdade	34	
assistida	 -	 é	 realizado	no	município	através	do	CREAS,	 informar	 também	dos	esforços	do	35	
CMDCA	para	a	 realização	das	 reuniões	da	Comissão	 Intersetorial,	das	solicitações	 feitas	à	36	
SMAS	 que	 não	 foram	 atendidas	 (cadastramento	 dos	 programas	 no	 CMDCA	 e	 envio	 de	37	
relatórios	 de	 avaliação),	 dos	 desencontros	 em	 relação	 ao	modelo	 de	 gestão	 do	 Plano	 e	38	
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encaminhar	os	relatórios	01	e	02	da	Comissão,	além	da	resposta	que	se	espera	receber	da	39	
SMAS.	Vagner	comenta	que	participou	de	um	congresso	sobre	uso	e	abuso	de	substâncias	40	
psicoativas	onde	houve	uma	palestra	sobre	Justiça	Terapêutica	na	qual	se	insistiu	na	forte	41	
relação	 que	 existe	 entre	 dependência	 química	 de	 adolescentes	 e	 o	 cometimento	 de	42	
pequenos	delitos	e	na	necessidade	de	se	refletir	acerca	disso,	pois	por	vezes	acaba-se,	no	43	
fundo,	 criminalizando	 a	 dependência.	 Segue	 afirmando	 que	 dependência	 química	 é,	44	
segundo	 a	 Organização	 Mundial	 de	 Saúde,	 doença	 crônica	 que	 pode	 ser	 tratada	 e	45	
controlada	 simultaneamente	 como	 doença	 e	 como	 problema	 social,	 assim,	 ao	 invés	 de	46	
penalizar,	entende	que	deveria	ser	oferecido	tratamento	ao	dependente	químico.	Vagner	47	
também	fala	da	necessidade	de	se	oferecer	cursos	profissionalizantes	para	os	adolescentes	48	
em	 cumprimento	 de	medidas	 socioeducativas	 e	 da	 necessidade	 dessas	medidas	 de	 fato	49	
serem	educativas	e	não	simplesmente	prestação	de	serviços	braçais,	e	também	reforçou	a	50	
importância	da	prevenção	através	de	políticas	públicas	assertivas.	 João	Gilberto	 comenta	51	
que	o	Lar	Voluntários	do	Amor	planeja	expandir	sua	oferta	de	serviços,	inclusive	passando	a	52	
oferecer	cursos	profissionalizantes	também	aos	adolescentes	em	cumprimento	de	medidas	53	
socioeducativas.	 Comenta-se,	 ainda,	 sobre	 o	 aumento	 da	 violência	 intrafamiliar	 nesse	54	
período	de	pandemia	e	do	uso	abusivo	de	drogas	por	adolescentes	e	da	necessidade	de	se	55	
formular	 políticas	 públicas	 tanto	 preventivas,	 como	 reativas.	 Fabiane	 informou	 aos	56	
presentes	 que	 não	 recebeu	 resposta	 da	 Prefeitura	 acerca	 do	 ofício	 que	 solicitava	 a	57	
reativação	do	Conselho	Municipal	Antidrogas,	optando-se	pelo	reenvio	do	ofício.	Por	 fim,	58	
Fabiane	 informa	 que	 Izilda	 Pereira	 de	 Andrade	 (Secretaria	Municipal	 de	 Educação)	 ligou	59	
para	 ela	 e	 apresentou	 justificativa	 de	 sua	 ausência	 na	 reunião	 e	 que	 Eliane	 Maria	 dos	60	
Santos	(Comunidade	Missionária	de	Villaregia)	estava	com	dificuldades	com	sua	internet	e	61	
sua	 suplente	 estava	 em	 reunião	 no	 CMDCA	de	 Itapecerica	 da	 Serra.	 Registra-se	 também	62	
que	através	do	grupo	do	CMDCA	no	WhatsApp	manifestaram-se	apresentando	razões	pela	63	
ausência:	Bruna	(OAB),	Gicélia	Girardelli	(Comunidade	Missionária	de	Villaregia),	Odair	José	64	
Barbosa	(conselheiro	tutelar	1º	suplente),	Carlos	Eduardo	Artimundo	(Juventude	Cívica	de	65	
Embu-Guaçu)	 e	Roberto	 Severino	da	 Silva	 (Associação	Evangélica	Missão	Efrata).	 Fabiane	66	
lamenta	 a	 inexistência	 do	 quórum,	 agradece	 aos	 presentes	 por	 terem	 comparecido	 e	67	
encerra	a	reunião.	Eu,	Shirlene	Jesus	Xavier	Corrêa,	secretária	executiva	do	CMDCA,	redigi	68	
esta	 ata	que	 segue	assinada	por	mim	e	que	 será	 submetida	 aos	 conselheiros	do	CMDCA	69	
através	do	grupo	do	CMDCA	no	WhatsApp.	70	
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