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REUNIÃO ORDINÁRIA 09/08/2011
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes,
realizada no dia nove de agosto do ano de dois mil e onze, as dezoito horas, nas dependências
da Casa do Conselhos , sita a Rua Joaquim André 895 - Centro - Piracicaba – SP. estando
presentes os senhores: Fábio do Amaral Sanches; Iara Aparecida Rodrigues; João Francisco R
Godoy; Keila Arruda Nicolau Valente; Maria Aparecida de Brito Vitti; Paulo Sérgio
Spolidoro; Pedro Motoitiro Kawai; Tatiane Aparecida Narciso Gasparotti e Antonio Massola
Neto. E, ainda, estando presente a Representante do Conselho Tutelar Sra. Daniela M. Sbravatti.
Ausentes com justificativa: Luís Antônio Penteado .Ausentes sem justificativa: Rosa Maria F
Pompeu e Nelma Paula de Almeida Valentin . Pauta do Dia: 1) Aprovação para deliberação de
recursos referente ao XVIII Encontro Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Titulares do
Estado de S Paulo (ACTESP) 2) Aprovação para deliberação de recursos do FUMDECA para
os projetos: a) Projeto Desportos de Base (SELAM) b) AVISTAR c ) Brincar e Crescer
(Branca de Azevedo 3 ) Reunião Comissão Política Pública 4) Aprovação das atas dos meses
de Junho e Julho de 2011 5) Informes sobre o andamento da organização da IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes. Na sequência ordem da pauta, item 1.
Sobre o Encontro de Conselheiros e Ex-Conselheiros promovidos pela ACTESP, a ser realizada
no período de 22 a 25 de Agosto/2011 em Presidente Prudente. Após análise dos documentos
enviados , o CMDCA entendeu que para a aprovação será necessário complementar as
seguintes informações: os objetivos, temas, nomes e qualificações técnicas dos palestrantes,
inclusive a aplicação desses trabalhos no CT, deliberando por oficiar o Conselho Titular 2 para
que se esclareça as dúvidas até o dia 11 de agosto próximo e encaminhe também o Estatuto da
Associação. Item 2. As entidades AVISTAR; Branca de Azevedo e a Secretaria Municipal de
esportes, Lazer e Atividades Motoras, enviaram solicitação de alteração/suplementação de
despesas, sem que haja alteração do projeto e do valor de recursos, ficando assim deliberado :
SELAM (Desporto de Base) : aprovado por unanimidade, tendo em vista que houve economia
na aquisição dos materiais no valor de R$ 41.144,06 e por conta disso a utilização do saldo
remanescente beneficiará um maior número de adolescentes; AVISTAR, por falta de
informações que permitissem uma avaliação, a solicitação, a solicitação foi rejeitada em
primeira instância, devendo a entidade apresentar maiores esclarecimentos que justifiquem tais
alterações. Berçário Antonia Sturion e Creche Branca de Azevedo , projeto BRINCAR E
CRESCER, a alteração foi aprovada por unanimidade, por tratar-se apenas de um equívoco
iterpretativo no momento da formulação do pedido, sendo a entidade oficiada para que fizesse
as alterações e encaminhasse-as a gestão do FUMDECA.. Item 3. Reunião da Comissão de
Políticas Públicas – a qual é composta pelas conselheiras : Claudia, Rosa, Nelma, Iara, Maria
Aparecida e Keila, ficou agendada para reunirem-se dia 12/08/11 as 15:00 horas no CMDCA
para deliberarem alguns assuntos pendentes. Item 4. Aprovação das Atas dos meses de Junho
e Julho de 2011. Ficou pendente para a próxima reunião, tendo em vista algumas sugestões a
serem agregadas pela Conselheira Tatiane . Item 5. Informes sobre o andamento da
Organização da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente . A
proposta para a realização da Conferência será dividi-la em 3 (três) etapas : 1º) Encontro –
capacitação dos profissionais que vão atuar nas CONFERÊNCIAS LIVRES (conselheiros,
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
o
art. 227 da Constituição Federal e art. 4 da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
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equipe de trabalho, equipe de CRAS ) . As Conferências Livres serão realizadas nos CRAS, e
das discussões serão tiradas as propostas, conforme orientações do CONDECA, . Nas
Conferências Livres serão tiradas as propostas que após compiladas pela Comissão, serão
votadas na CONFERÊNCIA ( cada região tirará 3 propostas municipais, e estaduais e 3
federais, de cada eixo, sendo: 1 de mobilização, 1 de implementação e 1 de monitoramento e,
no caso de houver propostas excedentes a plenária decidirá o aceite ou não das mesmas. 3º Conferência - Definir-se-á as propostas para execução a nível municipal, estadual e federal. Na
plenária poderá fazer alterações e ou inclusões (de acordo com os critérios legais do
Regimento e do CONANDA ) . 4º Divulgação – das etapas; Formas de Divulgação – criação
de um Blog , Twiter; Facebook; Imprensa falada e escrita; Sites. Equipe de elaboração da
Conferência: Comissão será composta por 2 Conselheiros Tutelares e adolescentes que
participaram da CONFERÊNCIA LÚDICA. Grupo de Trabalho; Mesa Coordenadora Coordenador da CONFERÊNCIA– Presidente do CMDCA – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, - Conselho Tutelar e adolescentes que foram na Conferência Lúdica . Organização dos Trabalhos: Robson da G. Mirim, 1 adolescentes de entidades registradas no
CMDCA . Cronograma: Encontro – - 13 de setembro : Conferências Livres – entre 19 de
setembro a 30 de setembro - Conferência dia 15 de outubro. Divulgação dos Resultados a
partir de 30 de outubro de 2011. Apresentada as propostas aos presentes, o Sr Presidente deu-se
por encerrada a reunião e eu Antonio Massola Neto secretariei e redigi a presente ata, a qual
será assinada por todos os presentes.
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Presidente

