PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 4893/2017

________________________________________________________________________________
Ata de reunião extraordinária n° 001/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA: aos dez dias de janeiro de dois mil e dezoito, reuniu-se este Conselho com
início às nove horas e quinze minutos, na Biblioteca Municipal, sito a Rua Minas Gerais, 279 –
Jardim Pinheiros, Avaré cidade e comarca do Estado de São Paulo. O Presidente cumprimentou e
agradeceu a todos. Foram apresentados para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 1)
apresentação dos dez envelopes lacrados dos projetos apresentados pelas entidades participantes do
Edital 001/2017 do FUMCAD aos conselheiros membros da Comissão de Análises presentes à
reunião: Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello representante da Secretaria Municipal da
Educação; Ricardo Lopes Ribeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Avaré, setor
privado; Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves, suplente da Sociedade Civil, entidade Colônia
Espírita Fraternidade; Karina Bárbara Milhorati dos Santos representante da sociedade civil,
entidade Núcleo de Orientação e Capacitação a Criança e Juventude de Avaré – NOCAIJA. Os
projetos foram distribuídos aos membros da comissão de forma aleatória sem favorecer as entidades
aos quais tem representantes neste conselho, conforme prescrito no edital. 2) Após leitura dos itens
a serem analisados conforme prescrito no Edital os conselheiros abriram os envelopes que assim
foram distribuídos: a)Jacqueline Negrão, projetos: “Dançando Sonhos”-VANA e “Um dia de
Diversão”- Casa abrigo Masculino; b) Alexandra Mello, projetos: “Estimulação Infantil”_ APAE,
“Carpe Diem e “Kidspace” – Casa Transitória; c) Karina Bárbara, projetos “ Transformando meu
Universo” – Associação Amigo Solidário, “ Inclusão no mundo digital” – Fundação Padre Emílio
Immos e “ Musicalização Infantil”- SEARA; d) Ricardo Ribeiro , projetos: “ Primeiro Trabalho” –
Colônia Espírita Fraternidade e “ Sala Multicultural NOCAIJA”- Núcleo de Orientação e
Capacitação a Infância e Juventude de Avaré. 3) Abertos os envelopes, cada conselheiro conferiu os
seguintes tópicos: Envelope devidamente identificado, contendo CD ou Pen drive, existência dos
requisitos: a) Identificação do Eixo; B) Anexos I, II, III, VI, Planilha de despesas e registro
atualizado do conselho, elaborados em papel timbrado e assinatura do responsável pelo projeto. 4)
Após conferência da apresentação de todos os documentos, cada conselheiro ficou incumbido de
realizar a análise técnica dos projetos a ele distribuído, conforme resolução n°002, de 14 novembro
de 2017. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esta reunião às dez horas e quarenta e cinco
minutos, eu Karina Bárbara Milhorati dos Santos, primeira secretária deste conselho, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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Ata de reunião extraordinária, n° 002/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA: aos dezoito de janeiro de dois mil e dezoito, com início às nove horas e
dez minutos, na Biblioteca Municipal, sito a Rua Minas Gerais, 279 – Jardim Pinheiros, Avaré
cidade e comarca do Estado de São Paulo, reuniu-se a comissão de avaliação dos projetos relativos
à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, a serem financiados pelo
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - Fumcad de Avaré. Após apresentação resumida de
cada projeto a comissão de análise decidiu solicitar reparos nos seguintes projetos: 1) “Projeto
Estimulação Infantil”- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Avaré – APAE: alteração
da relação dos materiais de consumo, adequando-os a idade da proposta do projeto (crianças de três
meses a três anos) e quanto a contratação de pedagoga foi sugerida uma profissional com
especialização em educação especial ou com formação em Psicopedagogia para saber trabalhar com
as demandas específicas do projeto apresentado. 2) “ Dançando sonhos”- Voluntários Anônimos de
Avaré – VANA: substituir a classificação dos materiais“ roupas e sapatilhas” de bens permanentes
para materiais de consumo. 3) ”Transformando meu Universo”- Associação Amigo Solidário,
requisitou-se a apresentação atualizada do Conselho da Criança e do Adolescente, visto terem
anexado Inscrição de 2016, foi pedido ainda, organização do projeto, constando a contratação do
profissional e a atividade que será desenvolvida. Os demais projetos foram considerados em
conformidade com a resolução 002, 14 de novembro de 2017. Estiveram presentes nesta reunião as
conselheiras: Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello representante da Secretaria Municipal da
Educação; Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves, suplente da Sociedade Civil, entidade Colônia
Espírita Fraternidade; Karina Bárbara Milhorati dos Santos representante da sociedade civil,
entidade Núcleo de Orientação e Capacitação à Criança e Juventude de Avaré – NOCAIJA; Ricardo
Lopes Ribeiro representante do setor privado da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de
Avaré; Clovis Rodrigues Felipe representante do setor privado - Clube de Serviços. Decidiu-se que
as entidades cujos projetos tem necessidade de correção, terão até o dia vinte e três de janeiro para
apresentar as correções. Nada mais havendo a tratar encerrou-se esta reunião às dez horas e
quarenta minutos. Eu, Karina Bárbara Milhorati dos Santos, primeira secretária deste conselho,
lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
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Ata de reunião ordinária, n° 003/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA: aos vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta
minutos, reuniu-se este conselho na sala de reuniões dos Conselhos Municipais na Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, sito a Rua Piauí, n° 1388, cidade e comarca de
Avaré, estado de São Paulo. O presidente agradeceu a presença de todos e passou a apresentar para
ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 1) Denúncia contra (nome omitido), conselheira
tutelar, tendo sido decidido encaminhar o caso para Corregedoria do Conselho Tutelar. 2) Ciência
do depósito da Fundação Telefônica na conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente FUMCAD desta comarca, da quantia de cem mil reais, cujo destinação de uso – realização de
diagnóstico da criança e do adolescente no munícipio – feita em reunião anterior, foi decidido que
este conselho irá aguardar a viabilização da parceria realizada entre a prefeitura municipal e a
Abrinq cujo propósito é a realização do diagnóstico citado acima, evitando-se superposição de
trabalho. 3) Ciência do Saldo remanescente do Fundo Municipal do Ano de dois mil e dezessete,
que totalizou aos dias vinte e nove de dezembro o montante de novecentos e trinta mil, oitocentos e
sessenta e um reais e setenta e cinco centavos. 4) Para a elaboração do Projeto de Lei sobre abertura
de crédito Adicional Especial visando incluir no orçamento de 2018 o remanescente do saldo do
Fumcad acima citado foi colocado em discussão as seguintes porcentagens de utilização: a) setenta
por cento para subvenções sociais, b) vinte e cinco por cento para outros serviços de terceiros
encargos e c) cinco por cento para materiais de consumo; colocado em votação todos os
conselheiros concordaram com a proposta e decidiram pelo encaminhamento da minuta do projeto
de lei ao Sr Prefeito Municipal. 5) Proposta de realizar reunião extraordinária no dia vinte e nove
para apresentação de todos os projetos analisados pela comissão (resolução 002 14/11/17) tendo
sido aprovada por todos. 6) O presidente pediu para que sejam apresentadas sugestões para o plano
de trabalho de dois mil e dezoito para a próxima reunião. Estiveram presentes nesta reunião,
conforme lista de presença, os seguintes conselheiros: Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello
representante da Secretaria Municipal da Educação; Marcela Geraldi Rowe, representante da
Secretaria Municipal da Saúde; Karina Bárbara Milhorati dos Santos representante da sociedade
civil, entidade Núcleo de Orientação e Capacitação à Criança e Juventude de Avaré – NOCAIJA;
Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves, suplente da Sociedade Civil, entidade Colônia Espírita
Fraternidade; Valderez Aparecida Leal Cortez representante da Sociedade Civil, entidade
Voluntários Anônimos de Avaré- VANA e Clovis Rodrigues Felipe representante dos Clubes de
Serviços. Nada mais havendo a tratar encerrou-se esta reunião às dez horas e cinco minutos. Eu
Karina Bárbara Milhorati dos Santos, primeira Secretária deste conselho, lavrei apresente ata, que
depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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Ata de reunião extraordinária, n° 004/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA: aos vinte e nove de janeiro de dois mil e dezoito, com inicio às nove horas
e cinco minutos, reuniu-se este Conselho na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social –
SEMADS, sito a Rua Piauí, n° 1388, cidade e comarca de Avaré, estado de São Paulo. O Presidente
saudou a todos. Foram apresentados para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos relativos
aos projetos a serem financiados pelo FUMCAD/ Avaré: 1) Elaboração do Termo de Fomento – A
conselheira Leila, conforme sua experiência, instruiu sobre a parte Contábil, cientificando que o
Plano de Trabalho rege o Plano de Fomento e através deste deve ser feita a Prestação de Contas,
esclarecendo também que são estes documentos que subsidiam a comissão de monitoramento,
conferindo os gastos do projeto e a prestação de contas. 2) Aprovação e publicação dos projetos: a
conselheira Leila orientou que os pareceres da comissão de seleção e análise subsidiam a decisão do
Conselho que, após aprovar os projetos publica a relação deles com um sumário de cada projeto. 3)
O presidente deu ciência da necessidade e sugeriu a alteração do Calendário de publicação dos
projetos aptos e inaptos previsto no edital, sendo aprovada por todos. 4) Iniciou-se debate sobre os
projetos, porém, foi marcada nova reunião para o dia trinta e um devido o tempo não ter sido
suficiente. 5) O presidente Felipe deu ciência de que será feita convocação dos conselheiros para
essa reunião, pela importância que ela se reveste. Estiveram nesta reunião conforme lista de
presença: Alexandra Príncipe Aires Homem de Mello representante da Secretaria Municipal da
Educação; Marcela Geraldi Rowe, representante da Secretaria Municipal da Saúde; Leila Regina
dos Santos de Godoy Coelho representante da secretaria da Assistência Social; Karina Bárbara
Milhorati dos Santos representante da sociedade civil, entidade Núcleo de Orientação e Capacitação
à Criança e Juventude de Avaré – NOCAIJA; Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves, suplente da
Sociedade Civil, entidade Colônia Espírita Fraternidade; Valderez Aparecida Leal Cortez
representante da Sociedade Civil, entidade Voluntários Anônimos de Avaré- VANA; Ricardo Lopes
Ribeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Avaré, setor privado; Clovis Rodrigues
Felipe representante dos Clubes de Serviços – Rotary. Nada mais havendo a tratar o presidente
encerrou a reunião às dez horas e quarenta minutos; eu Karina Bárbara Milhorati dos Santos, 1ª
secretária do Conselho, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por todos
os presentes.
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Ata de reunião extraordinária, n° 005/2018 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA: aos trinta e um de janeiro de dois mil e dezoito, com inicio às nove horas e
dez minutos, reuniu-se este Conselho na sala de reuniões dos Conselhos Municipais na Secretaria
de Assistência e Desenvolvimento Social –SEMADS, sito a Rua Piauí, n° 1388, cidade e comarca
de Avaré, estado de São Paulo. O Presidente agradeceu a presença de todos. Foram apresentados
para ciência/discussão/aprovação os seguintes tópicos: 1) convocação de todos os membros deste
conselho, titulares e suplentes, para reunião Ordinária de discussão e aprovação dos projetos do
“Edital FUMCAD- Resolução 001/2017”, para o dia oito de fevereiro. 2) ciência da reunião do
técnico da Fundação Abrinq com os responsáveis pelo preenchimento dos formulários do projeto
“Prefeito Amigo da Criança”, que ocorreu no dia trinta de janeiro com a participação do presidente
Felipe. 3) Apresentação dos projetos para Avaliação na ordem seguinte: a) Casa abrigo MasculinoProjeto: “ Um dia de diversão”; b) Colônia Espírita Fraternidade- projeto “Primeiro Trabalho”; c)
Fundação Padre Emílio Immos – Projeto: “ Inclusão no mundo digital”; d) Núcleo de Orientação e
Capacitação à Infância e Juventude de Avaré- NOCAIJA- Projeto: “Sala Multicultural NOCAIJA”;
e) Serviço de Acolhimento Institucional I – Casa Transitória – Projeto “Kidspace”; f) Serviço de
Acolhimento Institucional I- Casa Transitória – Projeto: “Carpe diem”; g) Sociedade Evangélica de
Assistência Recuperadora de Avaré – SEARA – Projeto: “Musicalização Infantil”; h) Voluntários
Anônimos de Avaré- VANA- Projeto: “Dançando Sonhos”; durante a apresentação destes houveram
questionamentos, porem houve aprovação deles pelos membros do conselho. i) Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Avaré- APAE- Projeto “ Estimulação Infantil”; houveram diversos
questionamentos referente a metodologia do projeto, forma de funcionamento, profissionais,
diagnóstico, triagem, acompanhamento das famílias, etc. Foi deliberado que a Conselheira
Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves irá averiguar os métodos de funcionamento; j) Associação
Amigo Solidário – Projeto: “ Transformando meu Universo”, questões também, sobre a grade de
atividades, Suporte da Psicóloga ser para o projeto, o que será feito em cada mês nos passeios, etc.
Foi deliberado que a conselheira Karina Bárbara Milhorati dos Santos irá averiguar e pedir correção
e alteração no Plano de Trabalho. Estiveram presentes na reunião: Alexandra Príncipe Aires Homem
de Mello representante da Secretaria Municipal da Educação; Marcela Geraldi Rowe, representante
da Secretaria Municipal da Saúde; Selma Montanha de A. Pires Silva, suplente da secretaria da
Cultura; Karina Bárbara Milhorati dos Santos representante da sociedade civil, entidade Núcleo de
Orientação e Capacitação à Criança e Juventude de Avaré – NOCAIJA; Jaqueline Negrão da Silva
Gonçalves, suplente da Sociedade Civil, entidade Colônia Espírita Fraternidade; Valderez
Aparecida Leal Cortez representante da Sociedade Civil, entidade Voluntários Anônimos de AvaréVANA; Ricardo Lopes Ribeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Avaré, setor
privado; Marina Cecília Furigo, representante da Sociedade Civil, entidade Fundação Padre Emílio
Immos; Clovis Rodrigues Felipe representante dos Clubes de Serviços – Rotary. Nada mais
havendo a tratar o presidente encerrou a reunião às onze horas; eu Karina Bárbara Milhorati dos
Santos, primeira secretária do Conselho, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será
assinada por todos os presentes.
.
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