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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA 11 – 02/10/2019 

 
Aos dois dias do mês de outubro, estiveram reunidos na sala de reuniões da Secretaria 

Municipal de Assistência Social os conselheiros titulares e suplentes do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), o Promotor de Justiça, Dr. 

Mateus Ávila Andrade de Azevedo. A pauta seguiu da seguinte maneira, Prestação de 

Contas – Deliberação 54/2016, cujo recurso era destinado ao CREAS Liberdade Cidadã, 

o qual foi repassado no ano de 2017, sendo elaborado um Plano de Ação e em 2018 

abriu-se para as licitações, sendo que no 1º semestre de 2019 já havia sido repassado 

um montante que havia sido gasto, ficando outros itens a serem apresentados, pois 

havia uma nota à ser lançada devido as burocracias pertinentes a compra dos bens. 

Parecer do Instituto prevenir, empresa Jumper, a comissão apresentou parecer 

desfavorável devido a falta de documentos. Outra pauta, foi sobre o projeto pescar, o 

qual solicita recadastramento, porém foram informados da necessidade de adequação, 

visto que o mesmo irá ofertar cursos de pré-aprendizagem. Sobre as eleições do 

Conselho Tutelar, a qual será no dia 06/10 foi solicitado a presença de todos os 

conselheiros, visto que será de suma importância este momento eleitoral. Referente ao 

Ofício 52/2019 – encaminhado para a Câmara Municipal, solicita a vedação expressa em 

lei, alertando que a indicação de canditaturas por parte de agentes políticos aos 

candidatos do Conselho Tutelar será vetada. Outro assunto tratado, foi a apresentação 

do pedido de materiais solicitados em excesso pelo Conselho Tutelar, o qual não se 

justifica, pois não são usados com frequência. Nada mais havendo a tratar, esta ata 

segue assinada por mim, Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais presentes. 


