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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	11/2020,	19/11/2020	5	

	6	

Reunião	convocada	através	do	Edital	nº	16/2020,	datado	de	11/11/2020,	para	ser	realizada	7	
a	 partir	 das	 9	 horas	 deste	 dia,	 19/11/2020,	 através	 de	 plataforma	 de	 videoconferência,	8	
tendo	 como	 pauta:	 (1)	 FMDCA:	 (a)	 campanha	 em	 camiseta	 do	 CT	 para	 mobilização	 de	9	
recursos	para	o	FMDCA	através	de	dedução	do	IR	(LM	nº	127/15,	art.	73,	IV	e	V);	(b)	ação	10	
de	fortalecimento	CT:	festa	de	Natal	(LM	nº	127/15,	art.	73,	XVII);	(c)	socorro	financeiro	a	11	
acolhimento	infantil:	análise	da	Comissão	de	Projetos	(LM	nº	127/15,	art.	3º,	I	c/c	art.	73,	12	
X);	 (2)	Plano	Municipal	de	Atendimento	Socioeducativo:	 requisição	do	MP	e	 relatórios	da	13	
Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	 Monitoramento	 do	 Plano	 Municipal	 de	 	 Atendimento	14	
Socioeducativo	 e	 resposta	 da	 SMAS;	 (3)	 Acolhimento	 de	 adolescentes	 em	 comunidades	15	
terapêuticas:	Resolução	do	Conselho	Nacional	de	Políticas	sobre	Drogas	x	Recomendação	16	
Conjunta	 do	 Conanda,	 CNDH	 e	 CNS.	 (4)	 Conselho	 Tutelar:	 SIPIA	 e	 capacitação;	 internet;	17	
atendimento	 descentralizado	 no	 Cipó;	 digitalização	 dos	 documentos	 do	 arquivo;	 (5)	18	
Capacitação	 para	 conselheiros	 do	 CMDCA	 antes	 da	 eleição	 da	 sociedade	 civil;	 (6)	19	
Reativação	 do	 Conselho	 Antidrogas;	 (7)	 Oferta	 de	 serviços	 de	 atenção	 a	 pessoas	 com	20	
transtornos	 decorrentes	 do	 uso	 ou	 abuso	 de	 substâncias	 psicoativas	 /	 Funcionamento	21	
irregular.	Compareceram	para	a	reunião:	(A)	Membros	do	CMDCA:	(1)	Fabiane	Domingues	22	
Sanches	 (Associação	 Aramitan)	 ;	 (2)	 Alexandre	 Felix	 (Secretaria	Municipal	 de	 Assistência	23	
Social);	 (3)	 Eliane	 Maria	 dos	 Santos	 e	 Gicélia	 Girardelli	 (Comunidade	 Missionária	 de	24	
Villaregia);	 (4)	 João	 Gilberto	 de	 Oliveira	 Rocha	 (Lar	 Voluntários	 do	 Amor);	 (5)	 Carlos	25	
Eduardo	 Artimundo	 (Juventude	 Cívica	 de	 Embu-Guaçu);	 (6)	 Izilda	 Pereira	 de	 Andrade	26	
(Secretaria	Municipal	 de	 Educação);	 (7)	 Roberto	 Severino	 da	 Silva	 (Associação	 Evangélica	27	
Missão	 Efrata);	 (8)	 Bruna	 Brandão	 (OAB	 Subseção	 Embu-Guaçu);	 (9)	 Viviane	 Cruz	 de	28	
Andrade	 Lima	 (Movimento	 Renovador	 Paulo	 VI);	 (10)	 Gabriela	Miguel	 Santos	 (Secretaria	29	
Municipal	 de	 Saúde);	 (11)	 Fabiana	 Silva	 A.	 Pinheiro	 (Secretaria	 Municipal	 de	 Esporte	 e	30	
Lazer);	 (12)	 Andrea	 Condenar	 (Secretaria	 Municipal	 de	 Cultura);	 (B)	 Conselho	 Tutelar:	31	
Sheyla	 de	 Lima	 Santos	 e	 Odair	 José	 Barbosa;	 (C)	 Equipe	 de	 apoio:	 Shirlene	 Jesus	 Xavier	32	
Corrêa;	 (D)	 Munícipes:	 Deliene	 Gomes	 Vieira,	 Macena	 Dantas,	 ambos	 atuantes	 em	33	
movimentos	 sociais	 no	 Distrito	 do	 Cipó,	 e	 Vagner	 de	 Oliveira	 Alcântara	 (Comunidade	34	
Terapêutica	Filadélfia).	Fabiane	abre	a	 reunião	agradecendo	pelas	presenças,	em	especial	35	
pelas	 presenças	 dos	 munícipes	 Deliene,	 Macena	 e	 Vagner,	 parabeniza	 Vagner	 por	 ter	36	
assumido	a	presidência	do	CMAS	e	pede	autorização	dos	conselheiros	para	iniciar	a	reunião	37	
pelo	4º	item	da	pauta,	pois	há	algumas	pessoas	com	dificuldades	em	estabilizar	a	conexão	38	



	
	

		
		
	

	
	

2/4,	ATA	REUNIÃO	
EXTRAORDINÁRIA,	19/11/20	

Rua	Independência,	357	–	Centro,	Embu-Guaçu/SP,	CEP:	06900-000	
Tel:	11	4661-2137					E-mail:	cmdca@embuguacu.sp.gov.br		

Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Criança	e	do	Adolescente	
Lei	Municipal	no	127/2015	–	Lei	Federal	no	8069/1990	

Gestão	2019	-	2021	 	
	

da	 internet.	 Havendo	 consentimento,	 pede	 que	 Sheyla	 informe	 sobre	 o	 SIPIA,	 a	39	
capacitação	e	o	atendimento	descentralizado	no	Cipó.	Sheyla	 informa	que	é	a	única	que	40	
ainda	 não	 recebeu	 a	 senha	 do	 SIPIA	 e	 que	 o	 CT	 está	 tomando	 as	 providências	 junto	 da	41	
SMAS	para	a	realização	da	capacitação,	cujo	tema	será	o	manuseio	do	SIPIA,	e	que	houve	42	
alguns	atrasos	devido	a	 troca	da	gestora	da	Pasta,	mas	que	esse	assunto	será	 retomado;	43	
segue	dizendo	que	a	obra	do	 local	onde	 serão	 realizados	os	atendimentos	no	Cipó	ainda	44	
não	está	concluída	e	que	em	casos	excepcionais	realizam	o	atendimento	na	sala	do	Núcleo	45	
de	Abordagem;	lembra	que	o	local	não	possui	a	infraestrutura	mínima	necessária	para	um	46	
atendimento	seguro	nesse	período	de	pandemia	e	que	irá	retomar	o	assunto	com	a	nova	47	
secretária	da	SMAS.	Fabiane	informa	que	a	internet	do	CMDCA	é	compartilhada	com	o	CT,	48	
mas	que	não	possui	qualidade	para	atender	os	dois	conselhos,	que	o	CT	e	eu	(Shirelene)	já	49	
solicitamos	melhoria,	e	que	em	nome	do	CMDCA	enviou	ofício	reforçando	essa	solicitação;	50	
informa	 que	 o	 CMDCA	 também	 enviou	 ofício	 para	 a	 SMAS	 questionando	 sobre	 as	51	
providências	 necessárias	 para	 o	 atendimento	 no	 Cipó,	 mas	 que	 ainda	 não	 recebeu	 a	52	
resposta.	 Quanto	 à	 digitalização	 dos	 documentos	 do	 arquivo	 do	 CT,	 Deliene,	 que	 é	53	
bacharel	em	Direito,	informa	que	o	prazo	de	guarda	desses	documentos	do	CT	é	o	mesmo	54	
dos	documentos	da	Vara	da	Infância	e	Juventude,	quer	seja,	até	que	a	criança/adolescente	55	
alcance	a	maioridade;	decide-se	por	unanimidade	que	seja	encaminhado	ofício	para	que	a	56	
SMAS	apresente	informações	e	plano	com	prazo	para	execução	desse	serviço.	Retomando	a	57	
ordem	 da	 pauta,	 segue-se	 a	 discussão	 sobre	 a	 campanha	 em	 camiseta	 do	 CT	 para	58	
mobilização	de	recursos	para	o	FMDCA	através	de	dedução	do	IR	(LM	nº	127/15,	art.	73,	59	
IV	 e	 V),	 Fabiane	 relembra	 que	 esse	 assunto	 já	 foi	 discutido	 em	 reunião	 anterior	 e	 que	60	
Sheyla	 havia	 se	 comprometido	 a	 apresentar	 orçamentos.	 Sheyla	 informa	 que	 o	 CT	 fez	 3	61	
orçamentos	e	que	o	mais	barato	é	o	da	empresa	MD	Criative,	sendo	35	reais	cada	camiseta	62	
com	a	 impressão	do	 logo	da	campanha.	Então,	delibera-se	pelo	pagamento	com	recursos	63	
do	 FMDCA	 a	 confecção	 de	 18	 (dezoito)	 camisetas,	 sendo	 3	 (três)	 para	 cada	 um	 dos	64	
conselheiros	 titulares	 e	 para	 o	 1º	 suplente,	 totalizando,	 assim,	 o	 valor	 de	 R$	 630,00	65	
(seiscentos	e	trinta	reais).	Quanto	à	ação	de	fortalecimento	do	CT:	festa	de	Natal	(LM	nº	66	
127/15,	art.	73,	XVII),	Fabiane	relembra	que	consta	do	Plano	de	Execução	do	FMDCA	apoio	67	
a	 4	 ações	 para	 o	 fortalecimento	 do	 CT:	 Dia	 das	 Crianças,	 Natal,	 Páscoa	 e	 Festa	 Junina	 e	68	
Sheyla	 propõe	 aumento	 do	 recurso	 designado	 para	 a	 ação	 de	 fortalecimento	 do	 Natal,	69	
tendo	 como	 base	 a	 experiência	 do	 Dia	 das	 Crianças,	 sugerindo	 o	 valor	 de	 2	 mil	 reais.	70	
Delibera-se,	 por	 unanimidade,	 o	 valor	 de	 R$	 2.000,00	 (dois	 mil	 reais)	 com	 recursos	 do	71	
FMDCA	 para	 ação	 do	 fortalecimento	 do	 CT,	 Festa	 de	 Natal.	 Registra-se	 que	 devido	 à	72	
pandemia,	 a	 ação	 será	 realizada	 no	mesmo	modelo	 que	 foi	 realizada	 a	 ação	 do	 Dia	 das	73	
Crianças.	 Quanto	 ao	 socorro	 financeiro	 a	 acolhimento	 infantil:	 análise	 da	 Comissão	 de	74	
Projetos	 (LM	 nº	 127/15,	 art.	 3º,	 I	 c/c	 art.	 73,	 X),	 Fabiane	 informa	 que	 João	 Gilberto	75	
compartilhou	com	este	CMDCA	que	o	Fundo	Nacional	de	Assistência	Social	(FNAS)	reduziu	76	
em	cerca	de	40%	o	valor	da	verba	destinada	aos	acolhimentos	infantis	e	que	isso	colocou	o	77	
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Lar	 Voluntários	 do	 Amor	 em	 dificuldade	 financeira,	 pois	 com	 a	 pandemia	 os	 custos	 do	78	
acolhimento	 só	 têm	 aumentado	 e,	 na	 contramão,	 o	 repasse	 foi	 reduzido.	 Fabiane	 segue	79	
informando	 que	 a	 SMAS	 foi	 consultada	 para	 saber	 se	 havia	 possibilidade	 da	 Prefeitura	80	
socorrer	 os	 acolhimentos	 devido	 a	 essa	 redução	 do	 repasse	 do	 FNAS	 e	 que	 a	 SMAS	81	
informou	que	a	Prefeitura	não	dispõe	de	recursos	para	isso	e	que	havia	possibilidade	de	o	82	
próprio	CMDCA	através	do	FMDCA	prestar	esse	socorro.	E	que	então	o	Lar	Voluntários	do	83	
Amor	apresentou	um	projeto,	que	foi	aprovado	pela	Comissão	de	Registros,	solicitando	ao	84	
CMDCA	 o	 valor	 de	 R$	 16.000,00	 (dezesseis	mil	 reais)	 para	 suplementar	 o	 valor	 que	 fora	85	
reduzido	pelo	FNAS.	Delibera-se,	por	unanimidade,	pelo	socorro	financeiro	no	valor	de	R$	86	
16.000,00	(dezesseis	mil	reais)	ao	Lar	Voluntários	do	Amor	através	de	recursos	do	FMDCA.	87	
Registra-se	que	o	projeto	apresentado	pelo	Lar	Voluntários	do	Amor	será	encaminhado	à	88	
SMAS	 junto	desta	ata	para	análise,	 instruções	 técnicas	e	providências	do	necessário	para	89	
que	 a	 organização	 receba	 o	 valor	 do	 socorro	 financeiro	 o	 mais	 rápido	 possível.	 	 A	90	
organização	deverá	prestar	contas	da	utilização	desse	recurso	até	o	último	dia	do	mês	de	91	
abril	de	2021.	Registra-se	também	que	a	Associação	Evangélica	Missão	Efrata	informou	que	92	
encontrou	outros	meios	 de	 suprir	 essa	 lacuna	 financeira.	Quanto	 ao	Plano	Municipal	 de	93	
Atendimento	 Socioeducativo:	 requisição	 do	 MP,	 relatórios	 da	 Comissão	 de	94	
Acompanhamento	e	Monitoramento	do	Plano	Municipal	de		Atendimento	Socioeducativo	95	
e	resposta	da	SMAS,	Fabiane	diz	que	o	CMDCA	solicitou	informações	sobre	a	execução	do	96	
Plano	 Municipal	 à	 SMAS	 e	 que	 fez	 um	 levantamento	 das	 ações	 do	 CMDCA,	 tendo	97	
respondido	ao	MP	e	inclusive	encaminhado	os	relatórios	da	Comissão,	e	que	avisou	ao	MP	98	
que	o	2º	relatório	ainda	não	havia	sido	aprovado	pelo	plenário	do	CMDCA.	Fabiane	segue	99	
dizendo	que	a	SMAS	depois	do	prazo	estipulado	apresentou	uma	resposta	ao	CMDCA,	mas	100	
que	 havia	 certa	 confusão	 em	 algumas	 informações	 e	 que	 então	 fez	 os	 apontamentos	 à	101	
SMAS	e	solicitou	que	reapresentasse	a	resposta,	mas	que	a	SMAS	ainda	não	reencaminhou	102	
a	resposta.	Questiona	se	há	alguma	sugestão,	crítica	ou	qualquer	apontamento	sobre	o	2º	103	
relatório	 da	 Comissão	 que	 já	 foi	 disponibilizado	 no	 grupo	 do	 WhatsApp	 e	 coloca-o	 em	104	
votação,	 tendo	 sido	 aprovado	 por	 unanimidade.	 Fabiane	 informa	 que	 o	 CMDCA	105	
encaminhará	os	relatórios	para	a	SMAS	e	que	dará	notícia	ao	MP	de	que	o	2º	relatório	foi	106	
aprovado.	 Quanto	 ao	 acolhimento	 de	 adolescentes	 em	 comunidades	 terapêuticas:	107	
Resolução	do	Conselho	Nacional	de	Políticas	sobre	Drogas	x	Recomendação	Conjunta	do	108	
Conanda,	CNDH	e	CNS,	Fabiane	explica	mais	uma	vez	da	importância	de	cada	um	se	inteirar	109	
do	 assunto	 para	 que	 se	 possa	 estabelecer	 uma	 discussão	 e	 que	 essa	 discussão	 não	 se	110	
restrinja	ao	acolhimento	de	adolescentes	em	comunidades	terapêuticas,	mas	que	se	possa	111	
pensar	em	prevenção	e	outras	ações	de	enfrentamento	ao	uso	abusivo	de	drogas.	Vagner	112	
diz	que	as	Comunidades	Terapêuticas	 têm	amadurecido	ao	 longo	dos	últimos	anos	e	que	113	
hoje	 apresentam	 um	 trabalho	 técnico	 e	 já	 consolidado,	 e	 que	 foram	 produzidas	 novas	114	
pesquisas	quanto	à	eficiência	do	trabalho	realizado	pelas	Comunidades	Terapêuticas	e	que	115	
mesmo	em	nosso	município	há	organizações	que	violam	direitos,	mas	que	há	outras	que	116	
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fazem	um	trabalho	pautado	na	ética	e	no	respeito.	Fabiane	sugere	a	criação	de	um	grupo	117	
de	estudos	 com	a	 finalidade	de	apresentar	o	assunto	 sob	várias	perspectivas	e	de	 forma	118	
estruturada	ao	CMDCA.	A	ideia	é	acatada	e	comporão	esse	grupo:	Vagner	(Filadélfia);	Eliane	119	
(Villaregia);	 Dantas	 (Viva	 Brasil);	 Carlos	 (Juceg);	 João	 Gilberto	 (Voluntários);	 Fabiane	120	
(Aramitan);	Shirlene	e	Laura	(CMDCA).	Quanto	à	capacitação	para	conselheiros	do	CMDCA	121	
antes	da	eleição	da	sociedade	civil,	Fabiane	diz	que	foi	uma	sugestão	trazida	pela	Gicélia	e	122	
todos	 concordam	 que	 é	 importante	 e	 necessário,	 sendo	 assim,	 será	 encaminhada	 a	123	
solicitação	 para	 que	 a	 SMAS	 providencie.	 Quanto	 a	 reativação	 do	 Conselho	 Antidrogas,	124	
Fabiane	explica	que	o	CMDCA	enviou	2	ofícios	para	a	Prefeitura	e	que	ainda	não	obteve	125	
resposta	e	que	também	pediu	colaboração	ao	Conselho	Municipal	de	Educação	e	ao	MP.	126	
Quanto	à	oferta	de	serviços	de	atenção	a	pessoas	com	transtornos	decorrentes	do	uso	ou	127	
abuso	 de	 substâncias	 psicoativas	 /	 Funcionamento	 irregular,	 Fabiane	 informa	 que	 o	128	
CMDCA	foi	noticiado	de	que	há	no	município	mais	de	90	(noventa)	instituições	“mapeadas”	129	
que	estão	em	funcionamento	irregular	e	que	parte	dessas	instituições	abriga	adultos	junto	130	
com	adolescentes	e	que	então	o	CMDCA	enviou	ofício	à	Secretaria	Municipal	de	Saúde,	aos	131	
cuidados	da	Vigilância	 Sanitária,	 com	 cópia	para	MP	e	CT	 solicitando	 informações	 acerca	132	
das	 ações	 municipais	 que	 visam	 prevenir	 e	 combater	 a	 instalação	 e/ou	 manutenção	133	
irregular	 dessas	 instituições	 em	 nosso	 município.	 Os	 conselheiros	 ratificam	 as	 ações	 e	134	
destacam	a	importância	que	se	deve	dar	a	todo	o	assunto	que	envolve	o	tema	das	drogas.	135	
Nada	 mais	 havendo	 para	 ser	 tratado,	 Fabiane	 agradece	 aos	 presentes	 por	 terem	136	
comparecido	e	encerra	a	reunião.	Eu,	Shirlene	Jesus	Xavier	Corrêa,	secretária	executiva	do	137	
CMDCA,	redigi	esta	ata	que	segue	assinada	por	mim	e	que	será	submetida	aos	conselheiros	138	
do	CMDCA	através	do	grupo	do	CMDCA	no	WhatsApp.	139	
	140	

Shirlene	Jesus	Xavier	Corrêa	
Secretária	Executiva	do	CMDCA/EG	

	141	


