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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECMDCA
ATA

DA SEGUNDA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA

DO CONSELHO MUNICIPAL

DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

Ata n. 2 extraordinária.
Data: 08 de junho de 2022.
Às treze horas e trinta minutos do dia oito de junho de dois mil e vinte e dois, foi realizado
reunião extraordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente - CMDCA na rua
Mariana Vilela, 280, Centro, Águas da Prata- SP. Estavam participando da reunião os membros
do CMDCA: Representantes do Poder Público

- Secretaria Municipal de Promoção e

Assistência Social as titulares: Cássia Meletli Compri e Liliana Alves Peral. Secretário Municipal
de Educação Alexandre Donizete Ramos. Secretaria de Assuntos Juridicos, Giselle Valim Sovo,
Representantes da Sociedade Civil - Amigos da Juventude de Águas da Prata: Sr. Avildo
Fioravante. Secretaria de Assuntos Juridicos. Representante do Grupo Escoteiro Rainha das
Águas, Isabel Cristina Ouirino dos Santos. Representantes da Pastoral da Criança, Maria
aparecida Ouirino e Valdirene Aparecida Cándido dos Santos. Como convidadas estavam
presentes: a Secretária Municipal de Promoção e Assistência Social, Marcia Angelina
Marcondes, a Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social, Luciana
Giacomazze a Assistente Social, Cristiane Flausino dos Santos e Cuidadora da Casa Abrigo
Nathália de Lima Inacio. A Secretaria de Administração e Fazenda justificou a ausência. E a
Associação de Pais e Mestres não justificou a ausência. Pauta da presente reunião: 1)
aprovação do edital para Eleição Suplementar para o Econselho Tutelar. Liliana abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e apresentando o edital e cronograma enviado pela empresa
Abayomi CNPJ: 27.629.709/0001.07. Em seguida a comissão questionou o prazo para eleição
do suplente, sugerindo o adiantamento entre a prova objetiva e discursiva e a posse dos
conselheiros. Foi questionado também como sucederia caso não houvessem inscrições para as

provas ou candidatos enquadrados no perfil para suplência, foi esclarecido que o edital seria
prorrogado e publicado novamente até dezembro de dois mil e vinte três. se necessário, pois em

janeiro de dois mil e vinte quatro um novo Conselho seria empossado, respeitando a data
unificada de eleição para o Conselho Tutelar. Ficou acordado na reunião que Liliana perguntaria
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para a empresa em relação prazo. Liliana, juntamente com a comissão, ficará incumbida pela
operacionalização

do processo de escolha dos conselheiros

formação para conselheiros.

tutelares, incluindo um curso de

Os integrantes da comissão eleitoral são: Liliana, Dario, Marcelo,

Alexandre, Avildo e Isabel. Caberá a comissão eleitoral: dirigir o processo eleitoral suplementar,
acompanhar todos os processos do edital responsabilizando-se
os trabalhos
providencias

resolvendo

os eventuais

incidentes

pelo bom andamento de todos

que venham

para a realização do pleito, encaminhar

a ocorrer,

adotar todas as

para o CMDCA todas as candidaturas,

analisar e julgar eventuais impugnações apresentadas contra candidatos, publicar o resultado do
pleito e encaminhar o expediente ao ministério público. A eleição foi contratada por etapas, de
acordo com a demanda e segmento do processo. Nada mais a ser dito, declaro que eu, Cássia
Meletti Compri, secretariei e lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, será assinada
por mim pela Presidente do CMDCA.
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VCássia MlettiComPrl
Secretária CMDCA
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Liliana Alves Peral
Presidente do CMDCA
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