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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), realizada no dia 15 de Abril de 2014 as 8:30 horas na Sede do Conselho, sito a Rua 

Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz neste Município. Estiveram presentes os Conselheiros: Poder 

Público- Carla Ávila dos Santos, Andreia Gasparino Fernandes, Ana Maria de Souza Polotto, Mirian 

Rosana Silva Busqueti e Sueli Aparecida Veloso. Entidades de Atendimento: Eurides Garcia Garcia, 

Maria Tereza Bochio e Alberto Fernandes. Conselho de Classe: Taisa Santana Teixeira. 

Universidades: Eliani Cristina Cristal Nimer. Convidados: Luzia Cintra (TEIA) e Pinto. Carla dá 

inicio a reunião apresentando aos presentes a pauta Devolução dos recursos para o FMDCA - AMAI, 

justificando a necessidade de realização da reunião extraordinária.  Informa aos presentes que o 

assunto já havia sido discutido na reunião ordinária, presidida pela Senhora Eurides Garcia, que na 

ocasião ficou de ser resgatado a fonte de aquisição do referido veículo. Diante da informação de que o 

veículo havia sido adquirido com recurso advindos do FMDCA, as providências foram de encaminhar 

oficio a entidade esclarecendo os fatos e orientando-a a devolver o recurso ao Fundo Municipal, uma 

vez que a seguradora havia ressarcido a entidade, pelo motivo de sinistro do veículo. Esclarece ainda 

que tais providências foram adotadas após uma consulta ao Departamento Jurídico e Secretaria da 

Fazenda da Prefeitura Municipal, por se tratar de devolução de recurso público, lembrando que na 

ocasião o projeto TEIA era administrado por outra entidade que não a AMAI. Ainda, esclarece que 

para a AMAI adquirir um novo veículo, a entidade deverá apresentar plano de trabalho atualizado e 

justificativa contendo a importância do veículo para execução do projeto e que deverá ser deliberado 

uma nova resolução, aprovando o recurso para a compra de um novo veículo, através da entidade 

atual- AMAI. Em seguida, a presidente abre para discussão, cujo assunto gerou entendimentos 

divergentes entre os presentes no sentido de entendimento da necessidade ou não de uma nova 

deliberação, uma vez que já havia sido deliberado na época o recurso para aquisição de veículo para 

uso do Serviço. Cessado a discussão, Carla coloca para votação a pauta, que segue aprovada por 

unanimidade pelos presentes, a devolução do recurso no valor de R$ 32.777,00 ao FMDCA e que seja 

realizado todo processo novamente seguindo as orientações do Departamento Jurídico.  Carla solicita a 

Sonia, Secretária Executiva do Conselho que faça em caráter de urgência toda a documentação 

necessária para agilizar o processo burocrático, já que o veículo a ser adquirido é de grande 

importância e necessidade para o serviço voltado às crianças e adolescentes atendidas pelo TEIA. 

Nada mais havendo para ser discutido, Carla agradece a presença de todos e dá por encerrada a 

reunião. Eu, Maria Tereza Bochio lavrei a presente ata que após lida será por todos aprovada. 

 


