PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.020/2017

________________________________________________________________________________

Ata de reunião extraordinária n° 016/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Aos sete dias do mês de junho de dois mil e
dezoito, com inicio às nove horas, reuniu-se este Conselho, na SEMADS – Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social, sito à Rua Piauí, nº 1388, cidade e comarca
de Avaré, estado de São Paulo. O Presidente cumprimentou e agradeceu a presença de
todos. Foram apresentados para ciência /discussão/aprovação os seguintes tópicos: 1)
Leitura da ata da reunião anterior, de 24/05/18 que após aprovada foi assinada por
todos. 2) A comissão designada, na reunião de 24/05/18, para fazer visita técnica ao
GAADC (Grupo de Apoio e Assistência aos Direitos da Criança) irá marcar a data da
visita e informará ao CMDCA. 3) Recebido o Projeto “Oficina de Informática”,
encaminhado pela OSC de Atendimento de Crianças e Adolescentes VANA Voluntários Anônimos de Avaré, em resposta ao e-mail circular divulgando o Edital
do Banco Santander a respeito do “Programa Amigo de Valor”; colocado em
discussão e não havendo outras propostas para análise, o plenário do Conselho
chegou a conclusão que o projeto atende a prioridade definida pelo Conselho de
atender crianças com alto potencial de risco, através de assistência no contra turno
escolar prevenindo que as crianças e adolescente fiquem expostas ao uso de drogas,
maus tratos e evasão escolar, principais problemas que afetam a infância e juventude
de Avaré, decidindo, por unanimidade, encaminhá-lo conforme termos do edital
citado; também ficou decidido incluir essa proposta no plano de Ação e no Plano de
Aplicação do Fundo, na hipótese de ser habilitado pelo processo de seleção previsto
no edital; 4) Apresentada a Resolução CMDCA nº 04/2018, elaborada conforme
decisão tomada pelo conselho na reunião ordinária do dia 24Mai18, que dispõe sobre
o cancelamento da Resolução 02/2018 dos projetos considerados aptos, publicado no
Semanário Ed 106, de 09/02/2018; a alteração do Anexo VI constante do Edital
FUMCAD, Resolução 001/2017 e nomeação da nova Comissão de Avaliação e
Monitoramento para proferir relatório dos projetos apresentados conforme o edital e
acompanhá-los, após a formação da parceria e solicitar apoio de dois técnicos da
SEMADS - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, para compor a
Comissão de Análise e Monitoramentos dos projetos. 5) Recebido o ofício nº
240/2018ª do Conselho Tutelar solicitando curso de capacitação para os conselheiros
deste órgão. Ficou decidido que o pedido está incluso no plano de atividades do
Conselho e será organizado ainda este ano, até setembro, através da contratação do
palestrante Luciano Betiate, conforme agenda a ser consultada incluído a participação
da rede de atendimento; previsão de participação entre sessenta e setenta pessoas,
ligadas a entidades de Atendimento de Crianças e Adolescentes cadastradas no
CMDCA e de órgãos públicos e privados. Estiveram presentes nesta reunião,
conforme lista de presença, os conselheiros: Endrigo Peres Nishihara, representante
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da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Alexandra
Príncipe Aires Homem de Mello (titular), representante da Secretaria Municipal de
Educação; Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves (titular), Tatiane Cristina Deolim
(suplente), Valderez Aparecida Leal Cortez (titular) representantes de entidade de
Atendimento de Crianças e Adolescentes (Respectivamente Colônia Espírita
Fraternidade, Nocaija e VANA); Ricardo Lopes Ribeiro (titular), representante do
Setor Privado - OAB, subseção de Avaré; Marina Cecília Furigo (titular) e Gabriela
Ramos Gomes (suplente), representantes do Setor Privado Saúde; Clóvis Rodrigues
Felipe(titular), representante do Setor Privado: Clubes de Serviços – Rotary e
Sandra A. Greguer, representante da Secretaria Municipal da Cultura, como visitante.
Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião às onze horas e
cinqüenta minutos. Eu, Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves, Primeira Secretária,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Endrigo Peres Nishihara. ____________________________________________________
Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello _____________________________________
Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves___________________________________________
Tatiane Cristina Deolim _____________________________________________________
Valderez Aparecida Leal Cortez_______________________________________________
Ricardo Lopes Ribeiro ______________________________________________________
Marina Cecília Furigo_______________________________________________________
Gabriela Ramos Gomes______________________________________________________
Clóvis Rodrigues Felipe______________________________________________________
Sandra A. Greguer___________________________________________________________
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