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 5.332/2018

Ata da reunião extraordinária n° 025/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente. Aos oito dias do mês de novembro de dois
mil e dezoito, com início 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 das Atas anteriores de nº 23 e 24; após a leitura foram aprovadas por
todos.
2) Composição da Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente: Foram mantidos os nomes dos integrantes
nomeados em reunião anterior e substituidos os que membros que saíram do
Conselho, ficando constituída pelas seguintes pessoas: Jacqueline Negrão Silva
Gonçalves, Marcela Giraldi Rowe, Marina Furigo, Tatiane Cristina Deolin, Alexandra
Príncipe aires Homem de Mello e Marcia Cristina Pereira Vendramini. Foi elaborado
minuta de decreto para assinatura do prefeito municipal e publicação no semanário
local.
3)Pedido de inscrição da Associação Girassol: A vice-presidente da associação
compareceu no CMDCA, onde foi orientada a apresentar os documentos que
faltavam conforme Resolução do Conselho sobre a petição, sendo-lhe entregue uma
cópia.
4) Termo de Fomento encaminhado para parecer da Procuradoria: foi feito contato
por telefone e mensagem no telefone da procuradora solicitando resposta, porém até a
presente data o parecer não chegou.
5) Seminário de captação de recursos: o presidente do CMDCA informou que
participou do Seminário de Captação de Recursos organizado pela Rede
FILANTROPIA, site de orientação sobre gestão de organizações da sociedade civil,
no Rio de Janeiro, no dia 06 de novembro último para conhecer o trabalho da
entidade; esclareceu que foi por sua própria conta aproveitando viagem que fez ao
Rio de Janeiro de visita ao filho, que mora nessa cidade; aproveitou para perguntar,
na palestra sobre aspectos jurídicos da lei 13.019/2014, sobre o tipo de documento
que deve ser elaborado para se efetuar repasse de recurso do FUMCAD para órgão
público municipal, no caso o SAI – Abrigo Masculino e Casa Transitória; o
palestrante pediu que enviasse a pergunta por email, pois não tinha a resposta de
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imediato, o que será feito ainda esta semana.
6) Outros assuntos: denúncia anônima: A secretaria executiva Marcia Vendramini
informou que a conselheira suplente Priscila da Semads recebeu uma ligação de que
uma pessoa chamada Ana Paula Cavalcante Leone, estava aliciando crianças,
algumas oriundas de entidades assistenciais, para fazer trabalho assistencial e
religioso com elas. Através de um telefone informado o CMDCA identificou que a
responsável pelas atividades se chama Maiara (tel 99739-6459); através dessa pessoa
soube-se que o trabalho é feito aos domingos para evangelização e distribuição de
lanches pela igreja do pastor Aritana e futuramente distribuição de cestas básicas às
famílias necessitadas; diante dessa informação os conselheiros entenderam não haver
fundamento que justificasse qualquer providencia do CMDCA, no momento.
Estiveram presentes nesta reunião, conforme a lista de presença, os conselheiros:
Gabriela Medalha, representante titular da SEMADS: Conceição Aparecida
Melechon Rubio, representante titular da Secretaria de Esportes: Marcela Geraldi
Rowe, representante titular da Secretaria da Saúde; Sandra Alzira Greguer,
representante titular da Secretaria da Cultura; Tatiane Cristina Deolim, representante
suplente de Entidades de Atendimento Sócio Educativo (NOCAIJA); Marina Cecília
Furigo, representante titular do Setor Privado Saúde (Fundação Pe Emilio Immos) e
Clóvis Rodrigues Felipe, representante do Setor Privado - Clube de Serviços
(Rotary). Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião às onze horas.
Eu, Tatiane Cristina Deolim, Secretária Adoc, lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada por todos os presentes.
Gabriela Medalha ____________________________________
Conceição Aparecida Melechon Rubio_____________________
Marcela Geraldi Rowe _________________________________
Sandra Alzira Greguer ____________________________________________
Tatiane Cristina Deolim __________________________________________
Marina Cecília Furigo ___________________________________________
Clóvis Rodrigues Felipe __________________________________________
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