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 ordinária n° 020/2018 do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente. Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e
dezoito, com início às nove horas e trinta minutos, 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, que após
aprovada foi assinada por todos. 2) Ciência do encaminhamento do Termo de
Referência para a contratação de palestrante para Curso de Capacitação do Conselho
Tutelar, do CMDCA e da rede de atendimento à Criança e adolescente, e para a
aquisição de material pedagógico para o curso 3) Outros assuntos – O Sr. Presidente
apresentou para ciência de todos que no dia 27 de agosto, irá se reunir com a
SEMADS e com a DRADS para sanar as dúvidas sobre o Termo de Fomento do
Edital FUMCAD 01/2017, onde será esclarecido quem será o gestor da parceria, bem
como as competências do CMDCA e do Município dentro do Termo de Fomento.
Estiveram presentes nesta reunião, conforme a lista de presença, os conselheiros:
Jacqueline Negrão Silva Gonçalves representante titular e Tatiane Cristina Deolim,
representante suplente de Entidades Assistenciais de Atendimento Sócio Educativo
(Colônia Espírita Fraternidade e NOCAIJA); Gabriela Gomes Ramos representante
suplente do Setor privado (APAE) – Saúde; Beatriz Bento Viana, representante da
subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Avaré; Conceição Aparecida
Melenchon Rubio, representante titular da Secretaria Municipal de Esportes 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 e dez minutos.
Eu, Jacqueline Negrão da Silva Gonçalves, Primeira Secretária, lavrei a presente ata
que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
Jacqueline Negrão Silva Gonçalves ______________________________________
Tatiane Cristina Deolim _______________________________________________
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Gabriela Gomes Ramos _______________________________________________
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Clóvis Rodrigues Felipe _______________________________________________
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