
Reunião Extraordinária 
31.10.2008

Aos trinta e um dias do mês de outubro de 2008 reuniram-se na sala de reuniões do 1 

3º andar, às 18:00 hrs, os membros do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da 2 

Criança e do Adolescente, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 01. 01. 3 

Normas e Critérios para apresentação de Projetos FIA 2008-Resolução 029/2008. 4 

O Presidente do CMDCA, Senhor Nilson saúda a todos os presentes, agradecendo a 5 

presença de todos. Janete começa apresentando a resolução 029/2008 e diz que as 6 

entidades tem um prazo para fazerem seus projetos e o CMDCA deliberar sobre os 7 

recursos que serão destinados para cada uma delas. Janete ainda diz que a previsão 8 

de arrecadação é de R$ 400.000,00. Sr. Chemim diz a Votorantin irá repassar mais 9 

R$ 150.000, 00 e ainda que deve-se usar mais os saldos remanescentes. Sr. Nilson 10 

fala que foi questionado por um Jornal da cidade sobre irregularidades da Guarda 11 

Mirim. Por isso pede a plenária se alguém sabe de alguma coisa sobre a Guarda 12 

Mirim. Santo diz que houve uma nova eleição, mas que não pode acompanhar mais 13 

de perto, pois estava em viagem. Sr. Nilson afirma que não se pode falar nada para 14 

qualquer órgão de imprensa sobre entidades se não tem nada de fato real. Janete fala 15 

que se algo estiver errado o Ministério Público irá se pronunciar, uma vez que são 16 

eles que estão acompanhando o processo eleitoral da Guarda Mirim. Sr. Chemim 17 

solicita que deve se ater dentro do plano de ação e prioridades aprovadas pelo 18 

Conselho que foram elencadas para atender todas as entidades. Janete diz que a 19 

comissão de projetos avaliou a realidade do município e a urgência, como o 20 

reordenamento dos abrigos. Janete pede que um representante do CMDCA se faça 21 

presente na reunião do CMAS no dia 04 de novembro sobre o planejamento para o 22 

reordenamento dos abrigos. Santo diz que não haverá diminuição de abrigados até o 23 

final do ano. E que a entidade é que deve buscar parcerias para abrigamento 24 


