ATA DE NÚMERO 98-CMDCA
Aos 21 dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezenove às oito horas, nas dependências
da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito a Rua do Comércio, Nº 420, Centro deste
município deu-se início a Reunião com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a Comissão dos Projetos que serão custeados com Recurso do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança de Jauru. O Edital de Chamamento Público que dispôs o valor de R$
23.000,00 (vinte e três mil reais), para as entidades que estivessem em consonância com o foi
organizado e acompanhado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do município, sob fiscalização do Ministério Público e teve a frente a presidente
do Conselho CMDCA Keila Teles Ferreira e os membros do CMDCA. Nesse processo as
entidades encaminharam os projetos e após análise diante da legislação vigente foram
inscritos 06 (seis) projetos, desses, 04 (quatro) foram aprovados e considerados parcialmente
aptos. Como representante das entidades governamentais, foram apresentados os seguintes
projetos: Instituição Proponente: Escola Estadual João Evaristo Curvo, Projeto: Projeto
Educarte: Desenvolvimento Integral dos Educandos, Recursos Solicitados/FMDCA: R$:
23.000,00, sendo o projeto não aprovado com justificativa a Resolução do CONANDA nº
137/10; Instituição Proponente: Escola Estadual Francisco Salazar, com o Projeto
Revitalização e ampliação do Laboratório de Informática, Recursos solicitados/FMDCA: R$:
17.900,00 (Dezessete Mil e Novecentos Reais), projeto não aprovado, com respaldo legal do
disposto na Resolução do CONANDA nº 137/10. Ainda o poder público apresentou os
seguintes projetos: Instituição Proponente: Secretaria Municipal de Educação com o projeto
Leitura – A Leitura nos Caminhos do Letramento, e com solicitação de R$ 6.099,00 (seis mil
e noventa e nove Reais), projeto aprovado parcialmente no valor de R$ 4.000,00 para
aquisição dos brindes que serão distribuídos. A Secretaria Municipal de Assistência Social –
SMAS, apresentou o Projeto: Natal Feliz e solicitou o valor 10.000,00 (Dez Mil Reais), sendo
aprovado parcialmente o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) . Ainda apresentou o Projeto:
Cirandinha, solicitando o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e sendo parcialmente aprovado
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A entidade da sociedade civil que teve seu projeto
parcialmente aprovado é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais/APAE/JAURU –
MT, com solicitação de R$ 13.000,00 (Treze Mil Reais) e parcialmente aprovado o valor de
R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), para o Projeto Transformar para Educar. Após apresentado os
projetos aos Conselheiros a presidente senhora Keila Teles Ferreira agradece a presença de
todos, na oportunidade informa que foi necessário esta reunião para informar referente a
utilização de recursos captados para o Fundo da Criança e do Adolescente, e a destinação do
recurso às entidades selecionadas, sendo assim, condicionar o repasse dos aportes financeiros
ao uso nos projetos citados e diante o exposto passo para votação do conselho e os membros
autorizam e aprovam por unanimidade que os recursos sejam atribuídos aos projetos e para
execução através das entidades. Após os informes a presidente senhora Keila encerra a
reunião agradecendo a todos pela presença. Não havendo nada mais a se tratar eu Uyara Leal
Ramos Zorzal secretária designada a este ato lavrei a presente Ata que após lida e aprovada
será assinada por todos os presentes, segue também em anexo a lista de presença dos
prestadores de serviços dessa eleição.

