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PAUTA
Tipo de Reunião: ORDINÁRIA 

 Data: 08-02-19
 

1- APROVAÇÃO DE ATA:

a) Reunião 11/01/2019;

b) Reunião 25/01/2019.

2- DELIBERAÇÕES: 

a) Projeto Guarda Subsidiada Resolução e Resolução CMAS nº05/2019;

b) Eleição dos Conselhos Tutelares (Organização e Comissão);

c) Divulgação dos doadores e repasse do FUMDECA.

3- INFORMES / ASSUNTOS NOVOS:

a) Devolutiva da visita realizada ao Lar Franciscano;

b)  Minicurso  participação  cidadã  representativa  e  qualificada  para  conselheiros  de  direitos  que

acontecerá em 19 de fevereiro na Câmara de Vereadores de Piracicaba;

c) Convite do IV Fórum Permanente de Erradicação do Trabalho Infantil na Região Metropolitana de

Campinas que acontecerá em 11 de março na cidade de Campinas (indicar 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.”art. 227 da Constituição Federal e art.  4º da Lei Federal nº 8.069/1990 –
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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