PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS
CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ata de Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA do Município de Penápolis
Penápolis, realizada no
o dia Onze de Março de
Dois Mil e Dezenove na Associação Feminina de Proteção a Infância Lactario Dilia
Ribeiro do Município de Pená
Penápolis, às oito horas e trinta e cinco minutos.
minutos Estiveram
Presentes Marlene Gonçalves Nascimento – Secretaria Municipal de Educação,
Paulo Henrique Castelleone Sanchez - Secretaria Municipal de Esporte,
Esporte Iara Alves
de Lima – Associação de Pais e Amigos do Ex
Excepcionais/APAE, Thais Miranda
Firmino – Associação Vila da Infância
Infância/AVI, Suellen Martins Bragato – Serviço de
Obras Sociais/SOS, Maria Cristina Delbone Zanetti – AFPI/Lactario
tario Dilia Ribeiro
e Convidada Geovana Correa – Serviço de Obras Sociais/SOS. Deu-se inicio a
reunião com a palavra do Sr. Presidente Paulo
ulo Henrique Castelleone Sanchez,
Sanchez que
informou aos conselheiros
iros presentes datas referente à captação de dedução do imposto
de renda destinado ao Fundo da Criança e do A
Adolescente
dolescente do município de Penápolis e
Organização Sociedade Civil - OSC que prestam atendimento a criança e ao adolescente
até o dia 31 de Abril do ano vigente. Nesta ocasião o Sr Presidente requisitou aos
representantes das Organizações da Sociedade Civi
Civil - OSC que enviem relatórios com
fotos das ações realizadas com os recursos da dedução do Imposto Renda como também
as devidas prestações de contas do referido recurso. A Sra. Iara Alves de Lima
representante da APAE, informou aos presentes que faria al
alteração
teração do Plano de
Trabalho referente ao objeto, visto que no momento da elaboração do Plano de Trabalho
pela OSC necessitava de equipamentos para sala de Educação Física Adaptada, vindo a
mesma receber doação do mesmo equipamento solicitado no determinad
determinado Plano,
justificando assim que os equipamentos reiterados serão utilizado
utilizados para mesma
localidade sendo estes: Plataforma Vibratória Profissional e Aparelho de Ar
condicionado de 24.000 Btus. A Sra. Suellen informou aos presentes que com o
desligamento dee Lucineia Panini do qquadro
uadro de Recursos Humanos do SOS será
indicado como suplente a Sra. Geovana que no presente momento desta reunião de
conselho encontra-se
se como convidada sendo aprovada por unanimidade por todos
membros do conselho. Dando continuidade o Sr. Presidente comunicou que o Edital de
Chamamento Publico do CMDCA de Penápolis 2019/2020 está ssendo
endo avaliado pelo
jurídico da Prefeitura
refeitura estando em breve disponível no site da prefeitura de Municipal de
Penapolis e eleição do Conselh
Conselho Tutelar de Penápolis no dia 6 de Outubro de 2019.
Dando assim inicio a formulação do Plano de Aplicação Orçamentário do Fundo da
Criança e do Adolescente de 2019, a Sra Marlene, gestora FMDCA informou aos
presente o valor da Dotação consignada no orçamento municipa
municipal no valor R$
287.000,00,, Doação de Pessoas F
Físicas
ísicas do Imposto de Renda atualizada no valor R$
39.741.25,
741.25, Doações de Pessoas Jurídicas do Imposto de Renda atualizada no valor R$
25.000,00,
,00, Multas Pecuniárias da 4º Vara no vvalor de R$ 86.000,00. Finalizando a
previsão orçamentária do FMDCA, Sr. Presidente Paulo passou a palavra para Sra,
Thais que iniciou sua palavra informando a formulação de Rede de Prevenção de
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Alcool e Drogas deliberada pelo CAPS AD de Penápolis com articulação de equipe
intersetorial que trabalham com crianças e adolescentes, promov
promovendo
endo na Semana de
Prevenção de Álcool
lcool e Drogas capacitação aos profissionais que executam trabalho
com crianças e adolescentes para a realização e pparceria
arceria desta semana foi analisada
analis
a
participação orçamentária do CMDCA para o pagamento e custeio total ou parcial do
Profissional que ministrará tal capacitação totalizando no valor de R$ 3.200,00, sendo
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes o pagamento parcial no valor
de R$ 1.600,00 do custo da capacitação que tem como data prevista dia 26 de junho em
Penápolis no Núcleo Acadêmico - NAC Sem mais a tratar foi encerrada a reunião,
reu
eu
Thais Miranda Firmino lavrei a presente ata que será assinada
inada por mim e pelo
Presidente

Thais Miranda Firmino
Secretaria

Paulo Henrique Castelleone Sanches
Presidente CMDCA
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