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

	3	

	4	

		CMDCA	nº	12/2020,	14/12/2020	5	

	6	

Reunião	convocada	através	do	Edital	nº	17/2020,	datado	de	07/12/2020,	para	ser	realizada	7	
a	 partir	 das	 9	 horas	 deste	 dia,	 14/12/2020,	 através	 de	 plataforma	 de	 videoconferência,	8	
tendo	 como	 pauta:	 (1)	 Acompanhamento	 de	 questões	 administrativas	 /	 CT:	 (a)	 SIPIA	 e	9	
capacitação;	 (b)	 Internet;	 (c)	 Atendimento	 descentralizado	 no	 Cipó;	 (d)	 Digitalização	 dos	10	
documentos.	 (2)	 Acompanhamento	 de	 questões	 administrativas	 /	 FMDCA:	 (a)	 Campanha	11	
em	camiseta	do	CT	para	mobilização	de	recursos	para	o	FMDCA	através	de	dedução	do	IR;	12	
(b)	 Ação	 de	 fortalecimento	 CT:	 festa	 de	 Natal;	 (c)	 Socorro	 financeiro	 ao	 serviço	 de	13	
acolhimento	do	Lar	Voluntários	do	Amor	(Covid-19).	 (3)	Projeto	“Comunidade	educativa”:	14	
preparativos	 para	 reinício	 da	 execução	 em	 janeiro/2021.	 (4)	 Comissões:	 renomeações	 e	15	
trabalhos	 realizados.	 (5)	 Site	 do	 CMDCA.	 (6)	 Correspondências.	 Compareceram	 para	 a	16	
reunião:	(A)	Membros	do	CMDCA:	(1)	Fabiane	Domingues	Sanches	(Associação	Aramitan);	17	
(2)	 Andrea	 Condenar	 (Secretaria	 Municipal	 de	 Cultura);	 (3)	 Izilda	 Pereira	 de	 Andrade	18	
(Secretaria	 Municipal	 de	 Educação);	 (4)	 Viviane	 Cruz	 de	 Andrade	 Lima	 (Movimento	19	
Renovador	Paulo	VI);	 (5)	Bruna	Brandão	(OAB	Subseção	Embu-Guaçu);	 (6)	Alexandre	Felix	20	
(Secretaria	 Municipal	 de	 Assistência	 Social);	 (7)	 Carlos	 Eduardo	 Artimundo	 (Juventude	21	
Cívica	de	Embu-Guaçu);	(8)	Eliane	Maria	dos	Santos	(Comunidade	Missionária	de	Villaregia);	22	
(9)	Natalina	Oliveira	Moraes	Soares	(Secretaria	Municipal	de	Administração	e	Finanças);	(B)	23	
Conselho	Tutelar:	Sheyla	de	Lima	Santos,	Kelly	Verônica	da	Silva	e	Zilda	Marcelino	da	Silva;	24	
(C)	Equipe	de	apoio:	Karyn	Fonte.	Abro	a	reunião	agradecendo	pelas	presenças,	apresento	25	
Karyn,	que	está	cobrindo	o	período	de	férias	de	Shirlene,	e	peço	que,	dentro	do	possível,	26	
sejamos	objetivos,	pois	há	algumas	pessoas	com	dificuldades	em	estabilizar	a	conexão	da	27	
internet.	Quanto	ao	1º	item	da	pauta,	peço	que	as	conselheiras	tutelares	informem	sobre	28	
SIPIA,	 capacitação,	 internet,	 atendimento	 descentralizado	 no	 Cipó	 e	 digitalização	 dos	29	
documentos.	 Sheyla	 informa	 que	 recebeu	 sua	 senha	 do	 SIPIA,	 assim,	 agora	 todos	 têm	30	
senha;	que	foi	realizada	a	capacitação	de	3	dias	e	que	a	palestrante	se	prontificou	a	ajudá-31	
los	 no	 caso	 de	 dificuldades	 ao	 acessar	 o	 SIPIA;	 diz	 que	 a	 qualidade	 da	 internet	 continua	32	
muito	 ruim,	 às	 vezes	 até	 inviabilizando	 os	 atendimentos;	 informa	 que	 não	 há	 novidades	33	
quanto	 ao	 atendimento	 no	 Cipó,	 pois	 as	 obras	 ainda	 não	 foram	 concluídas	 e	 sobre	 a	34	
digitalização	 dos	 documentos,	 o	 CT	 entende	 que	 seria	 muito	 proveitoso	 realizar	 a	35	
digitalização	e	organização,	pois	os	documentos	físicos	ocupam	muito	espaço	e	por	vezes	36	
não	é	possível	encontrar	o	que	se	procura.	Encaminhamentos:	(1)	os	conselheiros	tutelares	37	
devem	iniciar	a	 inclusão	dos	atendimentos	no	SIPIA	e	enviar	os	relatórios	para	o	CMDCA;	38	
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(2)	o	CMDCA	enviará	ofício	para	a	SMAS	solicitando	providências	para	melhorar	a	qualidade	39	
da	 internet;	 (3)	 o	 CMDCA	 enviará	 ofício	 para	 a	 SMAS	 perguntando	 sobre	 previsão	 do	40	
término	da	obra	do	local	onde	será	realizado	o	atendimento	descentralizado	no	Cipó;	(4)	o	41	
CMDCA	 enviará	 ofício	 para	 a	 SMAS	 solicitando	 providências	 para	 a	 digitalização	 e	42	
organização	 dos	 prontuários	 de	 atendimento	 do	 CT.	 Passando	 para	 o	 2º	 item	 da	 pauta,	43	
peço	para	que	as	 conselheiras	 tutelares	 informem	sobre	 a	 confecção	das	 camisetas	para	44	
campanha	de	mobilização	de	 recursos	para	o	FMDCA	através	de	dedução	do	 IR.	 Sheyla	45	
informa	que	realizou	orçamentos,	mas	de	modo	verbal	e	que	irá	solicitá-los	por	escrito	para	46	
dar	 andamento	na	 compra;	 e	 sobre	 a	ação	de	 fortalecimento	CT:	 festa	de	Natal;	 Sheyla	47	
explica	que	a	Prefeitura	não	pôde	realizar	adiantamento,	como	foi	feito	no	dia	das	crianças,	48	
e	que	foi	necessário	fazer	3	orçamentos	para	a	Prefeitura	realizar	a	compra;	 lamenta	que	49	
com	o	dobro	da	verba	aprovada	(R$	2.000,00)	será	comprado	praticamente	metade	do	que	50	
foi	adquirido	com	a	verba	do	dias	das	crianças,	pois	naquela	oportunidade,	as	conselheiras	51	
foram	 até	 a	 Rua	 25	 de	Março	 e	 conseguiram	 comprar	muito	mais	 brinquedos	 e	 conclui	52	
dizendo	 que	 a	 ação	 será	 realizada	 nos	 mesmos	 moldes	 do	 dia	 das	 crianças.	53	
Encaminhamento:	 CT	 irá	 cotar	 orçamentos	 por	 escrito	 para	 aquisição	 das	 camisetas.	 A	54	
conselheira	tutelar	Zilda	pede	para	 incluir	um	assunto	na	pauta:	sentença	do	MM	Juiz	de	55	
Direito	 quanto	 à	 sua	 permanência	 no	 CT.	 Sendo	 autorizada,	 Zilda	 realiza	 a	 leitura	 da	56	
sentença	judicial	que	conclui	que	não	há	impedimentos	legais	que	a	impeçam	de	morar	no	57	
Efrata	e	ser	conselheira	tutelar,	cargo	para	o	qual	foi	legitimamente	eleita.	Agradeço	à	Zilda	58	
por	compartilhar	a	informação	conosco	e	peço	que	ela	providencie	uma	cópia	da	sentença	59	
para	que	fique	arquivada	em	seu	prontuário	no	CMDCA.	Quanto	ao	socorro	financeiro	ao	60	
serviço	 de	 acolhimento	do	 Lar	Voluntários	 do	Amor	 (Covid-19),	 lamento	 que	 o	 Sr.	 João	61	
Gilberto	 não	 esteja	 presente	 para	 trazer	 informações	 sobre	 o	 andamento	 do	 termo	 de	62	
fomento	 e	 informo	 que	 o	 CMDCA	 não	 recebeu	 nenhuma	 novidade	 por	 parte	 da	 SMAS	63	
sobre	 esse	 assunto.	 Quanto	 aos	 preparativos	 para	 o	 reinício	 da	 execução	 do	 projeto	64	
“Comunidade	 educativa”,	 passo	 a	 palavra	 para	 Viviane,	 que	 explica	 que	 como	 o	65	
distanciamento	 social	 ainda	 é	 uma	 medida	 necessária	 para	 a	 segurança	 de	 todos,	 o	66	
planejamento	 das	 atividades	 é	 para	 que	 sejam	 inicialmente	 realizadas	 de	modo	 remoto,	67	
com	envio	de	material	 impresso	e	cestas	básicas	às	famílias,	e	que	a	organização	convida	68	
todos	 os	membros	 do	 Conselho	 para	 visitá-la	 e	 acompanhar	 de	mais	 perto	 as	 ações	 do	69	
projeto.	Quanto	às	Comissões,	explico	que	há	necessidade	de	nomear	novos	membros	para	70	
algumas	 Comissões	 e	 explico	 que	 desejo	 ser	 substituída	 na	 Comissão	 de	 Orçamentos	 e	71	
Finanças,	pois	entrei	com	o	intuito	de	cobrir	uma	lacuna	e	permaneço	já	por	bom	tempo,	72	
não	há	quem	se	disponha	a	me	substituir	e	a	maioria	entende	que	talvez	seja	mais	frutífero	73	
aguardar	a	composição	da	nova	gestão.	Neste	momento,	coloco	em	discussão	e	votação	o	74	
parecer	elaborado	pela	Comissão	de	Orçamento	e	Finanças	sobre	a	prestação	de	contas	do	75	
1º	trimestre	do	projeto	“Comunidade	educativa”,	que	foi	enviado	a	cada	um	dos	membros	76	
do	 CMDCA.	Não	 houve	 apontamentos	 sobre	 o	 teor	 do	 parecer.	Deliberação:	parecer	 da	77	
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COF	 sobre	 a	 prestação	 de	 contas	 do	 1º	 trimestre	 do	 projeto	 “Comunidade	 educativa”	78	
segue	aprovado	por	unanimidade.	Quanto	ao	site	do	CMDCA,	questiono	se	há	alguém	que	79	
queira	 tomar	 para	 si	 a	 tarefa	 de	 dar	 andamento	 no	 assunto,	 explico	 que	 fizemos	 alguns	80	
orçamentos	 para	 os	 serviços	 deliberados,	 mas	 que,	 como	 não	 tenho	 conhecimentos	81	
técnicos,	sinto-me	inabilitada	para	tocar	o	assunto.	Não	há	quem	se	prontifique.	Quanto	às	82	
correspondências,	em	razão	do	horário	já	avançado,	decide-se	que	as	novidades	continuem	83	
sendo	postadas	nos	grupos	de	WhatsApp.	Agradeço	aos	presentes	por	terem	comparecido,	84	
encerro	a	reunião	e	redijo	esta	ata	que	segue	assinada	por	mim	e	que	será	submetida	aos	85	
demais	conselheiros	do	CMDCA	através	do	grupo	do	CMDCA	no	WhatsApp.	86	
	87	

Fabiane	Domingues	Sanches	
Presidente	do	CMDCA/EG	

	88	


