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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 11-01-2019 – 08h30-11h30

Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta

minutos, na Casa dos Conselhos, reuniu-se o Conselho Municipal de Direitos da Criança e

do Adolescente - CMDCA, em Reunião Ordinária, a qual foi presidida por Roger Nascimento

Carneiro.  Estiveram  presentes  os  conselheiros:  Gustavo  Nazato  Valentinuci,  Maria  do

Socorro Lopes,  Nair  Paulino Fujita,  Tatiana Teles Martins,  Bárbara Aracelis Najim Labaki

Godoy, Camila Calognesi Banzatto; Andréia Cancelieri Almeida, Joana D’arc Filetto, José

Douglas  Galvão,  Larissa Cristiane de Araujo,  Lúcia  Cristina  de Oliveira Santini,  Luciene

Blumer, Mariana Cristina Luciano.Roger inicia a reunião cumprimentando a todos, deseja um

bom ano  aos  presentes  e  reforça a  importância  de  desenvolver  novas  ações  a  fim  de

melhorar os trabalhos das Comissões que no ano de 2018 já fizeram um bom trabalho. Na

oportunidade, informa ainda que a secretária do conselho Larissa, deverá ficar afastada até

o mês de Julho/2018; sendo assim é de extrema importância que todos os conselheiros

possam  contribuir  com  as  demandas  do  CMDCA.  1.  DELIBERAÇÕES: a)  Projetos

FUMDECA – resultado das destinações: Roger cita que haverá um aporte de R$

100.000,00 ao fundo. Lúcia, questiona porque não existe atualmente uma comissão

que se responsabilize para a questão;  sugerindo ainda a Comissão de Finanças

para a referida atribuição. Euclídia apoia a sugestão de Lúcia e de dispõe a auxiliar

na  questão.  Roger  cita  que  solicitou  a  presença  de  Dinalberto  de  Oliveira  pois

atualmente é o único profissional existente habilitado e enfatiza a importância de se

treinar alguém a fim de substituí-lo quando for necessário.  Roger coloca ainda a

importância de um membro a fim de auxiliar os doadores do Fundo, pois doações

equivocadas causaram a inclusão de alguns deles na “malha fina”. Lúcia cita ainda

que é importante uma convocação de reunião para que todo o conselho olhe e

possa discutir suas ações com base no regimento interno a fim de rever algumas

ações. Iniciando a apresentação das destinações os projetos foram apresentados

por faixa de captação conforme anexos. Após a apresentação das destinações, foi

discutido novamente a questão de transferência do registro da AFASCOM, sendo

deliberado que o conselho aguardará um parecer do jurídico para definir a questão.

“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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Finalizada a reunião eu, Camila Colognesi Banzatto lavrei a presente ata que após

lida e aprovada será assinada pelos signatários abaixo.

Roger Nascimento Carneiro Presidente
Presidente

 Camila Colognesi Banzatto
2º Secretária

“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.


