
Ata da 4ª Reunião Ordinária de 2021 

=:-- -:E :2 Agosto de 2021, das 9:21 às 10:17 realizamos a reunião ordinária, do CMDCA- Conselho 

!'ilr--:ic:i:::E :::cs c1reitos da Criança e do Adolescente de Pilar do Sul. 

-::rn 1-Ficou estabelecido entre os membros presentes, que as reuniões serão realizadas toda 1!! terça 

~ :eGaea mês. As datas das seguintes reuniões são: 08/09, 05/10, 10/11 e 07/12/2021. 

-:em 2- Foi informado que haverá alteração na Lei vigente do CMDCA. Tal feito se torna necessári_o 

~ ~ ade existente em alguns aspectos da lei atual. 

:em 3- Foi informado aos membros presente que será necessário a implantação de 3 comissões após 

i =a;ã::, e aprovação da lei do CMDCA. 

Item 4-Ficou estabelecido que será solicitado ao setor responsável, a exclusão da Secretaria de cultura, 

-:: ::.:. Siía. Patrícia Francine Carriel Ferraz. É necessário para que seja equiparada a totalidade dos membros para 

:::c-_._or a diretoria do CMDCA e por não participação e interesse pelo órgão. 

Item 5- Foi mencionada a possibilidade de integrar um membro representante do setor de finanças do 

~-.xípio de Pilar do Sul. 

Item 6-Foi informado sobre a solicitação de Dotação Orçamentária para os próximos 04 anos, 

~ ando um valor de aproximadamente R$ 42.000,00. 

Item 7 - A Sra . Amanda informou sobre um ofício solicitando resposta referente ao fluxograma da 

Item 8 - Foi informado que o edital de chamamento público referente a continuidade do projeto 

~-enda 2030 poderá sair até a data de 13/08/2021, e a retomada do projeto poderá se realizar até final de 

.ss:embro de 2021. 

Item 9 - Foi informado que será enviado ofícios para o Secretaria de Governo, Segurança Comunitária 

e Transito,e Vigilância Sanitária, afim de solicitar ações nos bares principalmente no Bairro Santa Cecília . Para o 

~.,ip solicitando reunião acerca de denuncia sobre Conselheira Tutelar e a OSC ASSOBEM KANGURU para 

indicação de 02 novos membros para compor o CMDCA. 

Item 10 - Foi decidido em comum acordo que o Sr. Marcos Paulo dos Santos, será tesoureiro do 

CMDCA. 

Item 11 - Foi informado que houve a solicitação do kit para o Conselho Tutelar, tendo 1 carro, 5 

notebooks, geladeira e bebedouro. 

"ão que segue assinada por todos: 

Edileuza Gonçalves Bispo dos Santos - SEDIS 

Elen Cristine A. Vieira da Silva - GABINETE 

Joelma Aparecida Leal dos Santos - AP 

Amanda dos Santos Yamada- AACA 

Marcos Paulo dos Santos- CCP '-

.. 

Conceição de Maria da Silva Pereira - PROJETO SOMOS DA P 

. 

Márcia Priscila da Silva -APAE .,J\J~-c:.. RM: IA. ~ GH"'-
G;ovaaaa CP Rkch;n; - APROAPI ~ 


