Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Cerquilho/sP
Travessa Cobrasil, 30 - Centro - Fone: (15) 3284 1671
Email: cm dca @cerq u ilho.sp.sov. br

Ata de número dois do dia doze de abril do ano de dois mil e vinte e dois, onde se
reuniu o CMDCA nas dependências do novo prédio do Departamento Social, às 17
horas onde se iniciou a reunião com a fala do secretario senhor Antonio Carlos
Assunção Martins informando sobre o parecer jurÍdico do dia 05103122, referente à
indicações para representatividade no Conselho, e que nesse período o Rotary Clube
indicou dois representantes o que tornou-se possível a presente reunião para a
composição da nova mesa diretora. Dentre os presentes a conselheira Ana Carla da
Casa da Criança e a Conselheira Valéría do Rotary Clube se disponibilizaram em
assumir o posto de Presidente e Vice nessa mesma ordem, e como secretario
permanece da mesma forma, o gue foi aceito por todos os presentes. Dando
sequencia na pauta foi indicado para compor o CME representando o CMDCA como
titular o senhor Antonio Carlos Assunção Martins e suplente o senhor Jose Eduardo
Piveta. Em relação ao FMDCA foi informado também o valor de R$ 306.980,00, o que
será destinado de acordo com o regimento interno e Lei munícipal para os devidos
serviços do município, uma vez que, o processo de abertura de chancelas para
poetos e registros de instituições se encontrarem em atraso. Para a comissão de
análise de projetos ficou acordado que farão parte os conselheiros Juliana, Dra Flávia
e Silvana. Foi definido que as reuniões continuarão sempre na primeira terça feira de
cada mês no espaÇo do Departamento Social. Na ocasião o Rotary clube indicou uma
alteração na representatividade ficando como titular Valeria Gaioto e suplente José
Ailton Pereira, o que será solicitado portaria. O Conselho Tutelar como convidado
informou que já possui um cronograma de capacitações para o ano de 2022, e o
CMDCA irá reiniciar o processo de capacitaçôes para a Escuta Especializada do
município. Na ocasião ainda ficou definido que para o programa VIVA LEITE a
conselheira Ana Carla fará parte representando o CMDCA. Em relação aos programas
e renovaçóes dos registros de entidades, será encaminhado um ofíclo com resolução
para a entrega de documentos até o dia 1510512022, também será solicitado a
liberaÇão do recurso para a Casa da Criança proveniente da doaÇão da empresa
Cipatex. Nada mais tendo a tratar deu-se por encerrada a reunião que se registrou em
ata e segue assinada por todos os presentes.
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