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ATA Nº 012/2019 
 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 
 
No dia 12 de dezembro de 2019, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, às 9h deu início a 

reunião ordinária do CMDCA, estando presentes os Conselheiros e demais convidados 

relacionados em lista de presença anexa.  A Sr.ª Daniele expõe sobre o Edital de Chamamento 

Público, que já encontra-se publicado e até o momento sem nenhum apontamento. Foi 

apresentada, as ações que foram realizadas pelo CMDCA no ano de 2019, para ser analisada e 

feita um comparativo com que havia sido planejado, estas foram: reuniões ordinárias e 

extraordinárias, publicação do primeiro Edital de Chamamento Público, regimento interno, 

eleição do Conselho Tutelar, e metas não estipuladas, mas que se concretizaram,  como a  

publicação do segundo Edital de Chamamento Publico, e a abertura do Processo de Sindicância 

da criança João Pedro. Houve metas não alcaçadas, sendo estas a abertura de Comissão de 

articulação junto às empresas e Comissão de divulgação do CMDCA que permanecerá com o 

objetivo de realizar-se.  Foi apresentado também às propostas e metas para o ano de 2020, 

que ficou aberto a recomendações, ficando estabelecida a continuidade das reuniões 

ordinárias e extraordinárias, continuidade da Comissão que trata sobre a alteração da lei do 

Conselho Tutelar e Comissão instaurada para acompanhar a renovação e inscrição de 

instituições, a capacitação para as instituições, que esta sendo programado desde o ano 

passado, acompanhamento do Edital de Chamamento, onde temos nomeada a gestora de 

Parceria Sr.ª Elizabete, em outubro de 2020 deverá acontecer novas  Eleições  para compor o 

colegiado do CMDCA, porém por coincidir com o período de eleições municipais, acredita-se 

que esta será transferida para o mês de março de 2021, posteriormente será criada uma 

resolução para prorrogação deste mandato até esta data da nova eleição. Será necessário 

também, instaurar uma Comissão para acompanhar o orçamento público, direcionado à 

criança e adolescente, no qual já foi encaminhado um ofício para a Secretaria de Finanças, 

solicitando informações sobre o ano de 2019 e previsão do orçamento para o ano de 2020. As 

ATAS das últimas reuniões deverão serem aprovadas na próxima reunião, pois temos pouco 

participação dos conselheiros nesta.  Nada mais a tratar a Presidente Sr. ª Iris agradeceu a 

presença dos presentes, aproveitando para desejar feliz natal a todos, encerrando a reunião.    

                                                                 
         IRIS RODRIGUES DOS SANTOS                                           DANIELE E. N. FERREIRA 

                Presidente do CMDCA                                                     Secretária do CMDCA 

 

 

 

Publique-se, inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 

arquive-se em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em 

observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. Em 12/12/2019.  


