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 5.182/2018

________________________________________________________________________________

Ata de reunião extraordinária n° 011/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente: aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, com inicio às
dezenove 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) Análise do processo de renovação de Inscrição
das Entidades para 2018; 2) C.E.I. Casa da Criança Santa Elisabeth: falta o relatório de
atividades de 2017 contendo o resumo das atividades desenvolvidas em 2017 e o resumo da
prestação de contas de 2017; 3) VANA – Voluntários Anônimos de Avaré: faltam certidões
negativas civil, criminal e federal dos componentes da nova diretoria; 4) Projeto Guri: falta o
relatório de atividades de 2017 contendo o resumo das atividades desenvolvidas em 2017 e o
resumo da prestação de contas de 2017; 5) Fundação Padre Emílio Immoos: faltam certidões
negativas civil, criminal e federal dos componentes da nova diretoria; corrigir dados do plano de
atividades 2018 que apresenta dados divergentes entre si; 6) C.E.I Creche Santa Terezinha: faltam
certidões negativas civil, criminal e federal dos componentes da nova diretoria e falta o relatório de
atividades de 2017 contendo o resumo das atividades desenvolvidas em 2017 e o resumo da
prestação de contas de 2017; 7) Educandário Santa Maria: Aguardando a troca de diretoria e
remessa da atualização anteriormente solicitada. Será encaminhado ofício para estas Entidades
solicitando o envio dos documentos faltantes e expedição da renovação de inscrição das entidades:
APAE, AMIGO SOLIDÁRIO; NOCAIJA; SEARA; SAI – CASA TRANSITÓRIA E SAI –
ABRIGO MASCULINO. Estiveram presentes nesta reunião, conforme a lista de presença, os
conselheiros: Alexandra P. A. Homem de Mello, representante da Secretaria da Educação; Marcela
Geraldi Rowe, representante da Secretaria da Saúde; Jaqueline Negrão da Silva Gonçalves,
representante da OSC da Colônia Espírita Fraternidade; Valderez Aparecida Leal Cortez,
representante da OSC, entidade VANA - Voluntários Anônimos de Avaré; Ricardo Lopes Ribeiro,
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Avaré e Clóvis Rodrigues Felipe,
representante dos Clubes de Serviços – Rotary. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a
reunião às vinte e uma horas. Eu, Valderez Aparecida Leal Cortez, Secretária Ad Hoc, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
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