
Aos 25(vinte e cinco) dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, as 09h00min (nove 1 

horas), na sede da CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, sito a Rua CEL. JOÃO FRANCO 2 

MOURÃO, nº. 295 – CENTRO - Leme/SP, em Reunião Ordinária número 06/2018, 3 

compareceram os conselheiros Bruna Caroline Macias Eloy (APAS), Brena Talita Cuel 4 

(Secretaria de Saúde), Vera Lúcia Gonzalez Maia (Centro Educacional Sagrada Família), 5 

Elecir Rosa (Centro Educacional Sagrada Família), Elder P. P. Francelino (Secretária de 6 

esporte), Izabel Cristina Custodio Volpe (Casa da Criança), Marina Santana (SADS), Carla 7 

Regina de Oliveira (Secretaria de Educação), Maria Isabel P. da C. Aleixo (Casa do Menor), 8 

Vivian P. Pavan de Almeida (APAE) compareceram ainda Luciano Driel Girotto (Secretário 9 

Executivo CMDCA), Bruna de Souza Arimateia (Com. Vida Melhor – Casa Betel), Francisca 10 

Elisa V. Miranda (Com. Vida Melhor – Casa Betel), Sergio B. da Silva (Com. Vida Melhor – 11 

Casa Betel), Alziro Godoy Junior (Centro de Formação Plácida Viel),  senhores e senhoras 12 

elencados na Lista de Presença devidamente assinada, parte incondicional desta ata. Às 13 

09h22min (nove horas e vinte e dois minutos), estando todos reunidos foi dada abertura da 14 

reunião às pela presidente Sra. Vera Maia, cumprimentando a todos apresentou o Programa 15 

Amigo de Valor 2018, uma iniciativa do Banco Santander que tem a pretensão de divulgar e 16 

realizar a captação de recursos financeiros perante seus clientes e funcionários, passíveis de 17 

dedução do Imposto de Renda, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 18 

Adolescente, com vistas ao fortalecimento das atividades e objetivos dos Conselhos 19 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Neste sentido, esclarece que o 20 

programa selecionará 40 (quarenta) Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente para 21 

participarem do Programa. Para participar será preciso encaminhar uma proposta de ação 22 

que seja prioridade em nossa cidade. Desta forma, considerando que todos receberam 23 

previamente o edital contendo as informações sobre o programa, foram apresentados ao 24 

conselho os seguintes Projetos: 1) Projeto Social de enfrentamento e preservação à violência 25 

sexual contra a criança e ao adolescente, da Comunidade Vida Melhor – Casa Betel; 2) 26 

Projeto Fortalecimento a Cidadania, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 27 

do Município de Leme; 3) Espaço Administrativo e Logístico, da Casa do Menor Francisco de 28 

Assis de Leme; 4) Projeto Ensinar a Viver, do Centro de Formação Plácida Viel. Após a devida 29 

análise, este conselho aprovou a inscrição do Projeto Fortalecendo a Cidadania, de autoria 30 

da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Leme, tendo em vista que os 31 

objetivos do mesmo vão ao encontro das necessidades apontadas pelo diagnóstico do 32 

município, tendo em vista que o município possui um dos maiores índices de adolescentes 33 

em conflito com a Lei, do estado de São Paulo, assim como sua grande carência em  projetos 34 

preventivos que visam atenção integral a criança, ao adolescente e sua família. Por esse fato 35 

a indicação foi aceita pela maioria e a plenária decidiu por incluir a proposta do Projeto 36 

Aprovado no Plano de Ação e no Plano de Aplicação de Recursos a serem elaborados para o 37 

ano de 2019. Além disso, ficou decidido que a proposta será encaminhada para ser incluída 38 

no Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para o ano de 2019. Finda as 39 

manifestações relacionadas ao tema a presidente Sra. Vera Maia, apresentou o Projeto 40 

Núcleo de Formação Continuada de Conselheiros(as) de direito e Conselheiros(as) Tutelares 41 

do Estado de São Paulo, de iniciativa do CONDECA - Conselho Estadual dos Direitos da 42 

Criança e do Adolescente, onde se propõe ofertar a 187 munícipios do Estado de São Paulo, 43 

com o objetivo de fortalecer o papel social e instrumentalizar os conselhos Municipais dos 44 

Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares, através de uma formação 45 

continuada dos integrantes desses conselhos, enfatizando o fortalecimento da rede de 46 

proteção social, em sintonia com os pressupostos do Sistema de Garantia de Direitos (SDG) 47 

qualificando os espaços de debate e divulgação dos direitos humanos, em continuação ao 48 

assunto a senhora presidente solicitou para que os interessados na proposta de se qualificar 49 

enviassem a solicitação para o Luciano Driel Girotto, secretário executivo do CMDCA. Em 50 



andamento aos trabalhos, a APAS – Associação Presbiteriana de Ação Social, diante aos 51 

problemas enfrentados com as exigências do marco regulatório para Organizações da 52 

Sociedade Civil (MROSC), onde define-se novas regras para que o poder público estabeleça 53 

parcerias com as OSC’s, sendo estes já sanados pela mesma, foi apresentado para aprovação 54 

deste conselho, a reprogramação do Recurso do Projeto Casa Aberta, assim como o aditivo 55 

de Juros relacionado também a este recurso, o plano de trabalho que este se refere dá ações 56 

ao período de junho/2018 á maio/2019, perfazendo o valor total de R$ 270.870,00, sendo 57 

R$270.515,48 referente ao FMDCA - Programa Amigo de Valor,  e  R$ 354,52 provenientes 58 

de recursos próprios da OSC. Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos encerraram-se 59 

às 10h53min (dez horas e cinquenta e três minutos), sendo todos convocados para a 60 

próxima Reunião Ordinária que ocorrerá em dezoito de Julho de 2018, as 09h00min, no local 61 

denominado APAE, sito a Rua Prestes Maia, 92 - Vila Santana. Leme/SP, e para constar 62 

Luciano Driel Girotto, servidor público municipal e secretário executivo deste conselho, 63 

elaborou a presente ata, tendo ela revisada pela Srª Bruna Caroline Macias Eloy secretaria 64 

do CMDCA, possuindo a lista de presença como parte integrante desta.  65 




