Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Cerquilho/SP
Travessa Cobrasil, 30 - Cêntro - Fone: (15) 3284 1671
Email: cmdca @cerqu ilho.sp.g0v. br

Ata de número três do dia três de maio de dois mil e dois, da reunião ordinária deste
conselho, realizada na sede do Departamento Social às '17 horas. Conforme a pauta do
dia a presidente, senhora Ana Carla iniciou com as leituras da ata anterior e da resolução

de número 01 do ano de 2022, onde se abre as chancelas para regisko de entidades,
renovação de registros e apresentação de projetos; foi lido o oficio onde se pretende
solicitar ao Executivo a liberação do recurso destinado à Casa da Criança pela empresa
Cipatex e na ocasião foi lido o projeto que deverá utilizar esse recurso, o projeto tem
como objetivo a aquisição de software de gestão interna dos acolhidos e gestão
Íinanceira, ondê todos concordaram com as novas demandas de gestão de entidades.
Foi sugerido pelo conselheiro Alessandro a procura por alunos do curso de Marketing
da ETEC para a possibilidade de desenvolverem um vídeo institucional da Casa da
Criança, com fins de aumentar a captação e recursos e até mesmo doações. A
conselheira Valéria tambem perguntou sobre o repasse de alimentos para a Casa da
Criança o que foi explanado que o repasse é realizado em recurso financeiro através de
conta corrente pela prefeitura, o que no momento não é suficiente devido à demanda e
valores de mercado.

A

presidente também solicitou informações sobre algum link para publicaÇões do
CMDCA, e foi explicado que existe no site da prefeitura o link do conselho, porém,
desatualizado, sendo assim estará entrando em contato com a lmprensa da Prefeitura
para iniciar a utilização do mesmo. Estaremos ainda, soljcitado junto à prefeitura a
relaÇão de empresas do municÍpio para a busca de recursos para o CMDCA ou mesmo
doaçÕes.

Sobre as câmaras setoriais, de acordo com o regimento interno deste conselho,
estarêmos viabllizando os conselheiros para a atuação mais efetiva das mesmas. A
prêsidente solicitou aos presentes, a opinião de solicitar ao Conselho Tutelar de que
os relatórios do mesmo sejam enviados para este conselho mensalmente, visando uma
maior efetividade de diagnóstico real da municipalidade. Foram apresentadas as
propostas de capacitação continua para o conselho tutelar neste ano, porém, a
presidente têm mais uma proposta para apresentar, pois foi oferta por uma empresa do
município paÂ a realização da capacitação, onde os conselheiros concordaram em
aguardâr a proposta para avaliarem todas, e assim, indicarmos.
Encerrando a reunião a presidente informou sobre o oÍicio do CONDECA para a
realização da conÍerencia municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, o que será
discutido nas próximas reuniÕes bem como a capacitação para os membros deste atual
conselho. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião que segue
assinada pelos presentes.
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