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PAUTA

I – Expediente:

a) Participação  do  Instituto  Formar  e  Atendimento  e  CIEE  assunto:  Pessoas
sendo lesadas financeiramente por Escola MICRO PRO.

b) Formação das comissões de Monitoramento para os Projetos de Captação e
Temáticos para 2022, sendo:

 Comissão  de  Monitoramento  Edital  01/2021  Captação:  Art.  21. O
monitoramento  e  a  avaliação  da  parceria  executada  com  recursos  do
FUMDECA serão realizados por Comissão de Monitoramento e Avaliação que
será constituída por 05 (cinco) membros do conselho nomeados através de
Resolução.

 Comissão  de  Monitoramento  Edital  02/2021  Temático  :Art.  24. O
monitoramento  e  a  avaliação  da  parceria  executada  com  recursos  do
FUMDECA serão realizados por Comissão de Monitoramento e Avaliação que
será constituída por  4 (quatro) membros do Conselho indicados através de
Resolução.

c) Alteração no Regimento Interno referente a Certificação das OSCs;

d) Deferimento de renovação de certificação : 

 Centro de Reabilitação de Piracicaba; 

 Associação de Pais e Amigos Autista – AUMA; 

e) Deferimento de certificação : 

 Rede Assistência Social Cristã – RASC; 

f) Aprovação - Ata 14/01/2022.

II – Informe:

g) Desligamento e substituição do Conselheira Titular da Sociedade Civil Patricia
Fernanda Barbosa Dutra, pela conselheira suplente Rosimeire Aparecida de
Oliveira, assim como da Comissão de Finanças e Orçamento. 

h) Desligamento  da representante  da  Organização da  Sociedade Civil
(OSC),  Sra.  Andrea  Cancelieri  Almeida  da  função  para  Conselheira
Suplente. 

i) Ofício  PASCA –  Proposta  de  manifestação  de  Interesse  e  ofício  002/22  –
encerramento da atuação do Grupo de Apoio a Adoção de Piracicaba – GAAP;

j) Capacitação do Conselho Tutelar, devolutiva do Curso.

“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.


