Ata da Reunião Ordinária N. º 02/14

Data: 11 de Fevereiro de 2014
Horário de Início: 08h30min
Local: Câmara Municipal de Indaiatuba – Auditório José Soliani

Pauta

1. Agradecimentos
2. Leitura da Ata Anterior
3. Verba FUNCRI 2013 / 2014
4. Aprovações - Conselheiros
5. Correspondências Enviadas e Recebidas
6. Oportunidade às comissões

7. Visitas às Entidades (Relatório de Visita
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A reunião deu início às 08h30 no dia 11 de Fevereiro de 2014, com a presença de
11 (onze) Conselheiros, conforme lista de presença. Os assuntos foram discutidos
conforme a pauta do dia. Sra. Noemia iniciou agradecendo a presença de todos e
pela parceria durante o ano de 2013, após apresentou a equipe da Fundação
Toyota do Brasil, eles apresentaram vídeo de incentivo ao imposto solidário.
Devido a apresentação da Fundação Toyota a leitura das atas de dezembro e
janeiro ficarão para a próxima reunião ordinária. Após apresentação, Sra. Noemia
leu o Ofício que recebeu do Juiz solicitando ao CMDCA providências referente a
falta de vagas nas escolas municipais e estaduais para menores infratores, por
este motivo, a Sra. Regina Valéria de O. Forchetti Andrade e a Sra. Maria do
Carmo R. Lurial Gomes da Delegacia de Ensino de Capivari estiveram presente
para explicar que as vagas existem, mas os diretores das escolas dizem que não
tem e o requisitante da vaga não entra com documentação solicitando
providência. Após Sra. Noemia falou sobre o evento funcri que ocorre
anualmente “Evento Funcri 2014”, no qual como é de costume acontecerá no
Hotel Vitória no dia 12/09/2014 (sexta) das 08h00 às 11h00 para agradecimento
aos empresários e entrega das placas do Amigo Doador. O custo do evento será
de R$ 2.200,00 para até no máximo 100 (cem) pessoas, no qual foi aprovado por
unanimidade pelos Conselheiros. Sra. Noemia, também explicou sobre o Evento
das Entidades, que poderá acontecer anualmente, neste evento a entidade poderá
apresentar seus trabalhos, fazer um bazar se autorizado pelo CIAEI e convidar os
empresários para este evento, sendo que as entidades
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Decidiram não fazer este evento, uma vez que o Terceiro Setor já está fazendo
um parecido, porém Sra. Noemia explicou que no evento Funcri será apenas para
agradecimento, conforme já falado anteriormente. Foi informado ainda que o
evento Bullying aprovado em 10/07/2013 no valor de R$ 2.000,00 e no qual não
aconteceu por falta de espaço, irá acontecer no dia 29/08/2014 no CIAEI e o
valor atualizado para o ano de 2014 é de R$ 2.500,00 também aprovado por
unanimidade. Por fim, como é feito todo início do ano, ficou aprovado por
unanimidade um valor de até R$ 2.500,00 para as despesas que se fizerem
necessárias no CMDCA no decorrer do ano, não precisando ser passada por
aprovação o que for necessário de consumo, prestação de serviços e
equipamentos até esse valor. Correspondência recebida: Carta do Bolha de Sabão
solicitando alteração da verba funcri para o projeto futsal, aprovado por
unanimidade a alteração. Ofício Unisal, solicitando dados de atendimento de
crianças e adolescentes que sofreram violência doméstica ou violação de direitos
nos doze meses de 2012 e 2013, sendo aprovado que a solicitando Sra. Ruth
Pequeno anote os dados no CMDCA. Ofício 25/154 – Capsi solicitando vaga, no
qual já esclarecido anteriormente pela Sra. Maria do Carmo – Delegacia de
Ensino de Capivari. Relatório de Atendimentos mês de Dezembro: Abid: Projeto
Acolher: 14 acolhidos, 26 capacidade de acolhimento e 11 vagas oferecidas; Projeto
Resgate às Famílias: 36 atendidos; Projeto Criança Indaiatubana Feliz: 69 atendidos
e Projeto Vida: 41 atendimentos, mês de Janeiro: Projeto Acolher: 14 acolhidos, 26
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capacidade de acolhimento e 12 vagas oferecidas; Projeto Resgate às Famílias: 42
atendidos; Projeto Criança Indaiatubana Feliz: 68 atendidos e Projeto Vida: 54
Atendimentos. Anaí: Dezembro: 109 atendidos nas oficinas. Janeiro: 60 alunos
inscritos nas oficinas; Apae: Dezembro: 676 usuários; sendo 219 alunos da Escola
de Educação Especial da Apae; Janeiro: : 676 usuários; sendo 220 alunos da Escola
de Educação Especial da Apae; Creas: Novembro: Liberdade Assistida: 41
adolescentes e 13 Prestação de Serviço à Comunidade e LA/PSC: 02 adolescentes
totalizando 56 atendimentos; Internos da Fundação Casa: 28 adolescentes.PETI: 04
crianças e 03 Famílias; PAEFI: 103 casos e PAASi; 63 atendimentos entre crianças e
adolescentes; Dezembro: Liberdade Assistida: 43 adolescentes e 11 Prestação de
Serviço à Comunidade e LA/PSC: 02 adolescentes totalizando 56 atendimentos;
Internos da Fundação Casa: 27 adolescentes.PETI: 04 crianças e 03 Famílias;
PAEFI: 102 casos e PAASi; 63 atendimentos entre crianças e adolescentes NOSSO
LAR: 14 atendimentos; CIASPE 23 atendidos e Educandário Deus e Natureza:
Dezembro: Projetos Mãos Jovens: 478 adolescentes, Projeto Qualificar é Crescer:
125 jovens e adultos e Projeto Fazendo Arte em Família: 30 jovens e adultos, sendo
633 atendimentos. Janeiro: Projetos Mãos Jovens: 141 adolescentes, Projeto
Qualificar é Crescer: 16 jovens e adultos, sendo que no mês de janeiro as oficinas
estavam de férias. Dispensário Antonio: Dezembro: Projeto Despertar Cidadão: 30
atendimento; Janeiro não recebemos. Nosso Lar: Dezembro: 14 atendimentos;
Janeiro: 20 atendimentos. Manaem: Dezembro: Casa de Acolhimento: 11 acolhidos
no Projeto Consolar e Desacolhidos: 0; Projeto Semear, Ternura e Ateliê Teen: 97
atendimento; Em Janeiro não recebemos. Delegacia da Mulher: Outubro/2013: Ato
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Infracional: 1, Lesão Corporal: 1, Lesão Corporal / Injúria: 1; LCD/Ameaça/Injúria: 2,
Maus tratos: 1. Sisni: 162 atendimentos sendo 87 de segunda a sexta na Unidade
Jardim Primavera e 75 aos sábados no Jardim São Conrado. Campi: 63 adolescentes
no pré curso, 154 adolescentes aprendizes do curso auxiliar adminsitrativos e nos
cursos opcionais: 18 web design, 51 informática e 60 no Inglês. Casa da Providência:
54 crianças matriculadas. Cirva: 50 atendidos; Educando para Vida: 155 atendidos;
Bolha de Sabão: 80 atendidos; Casa da Criança: Janeiro: 196 atendimentos pela
creche. Entidades que não encaminharam Atendimentos: 1. Casa da Fraternidade, 4.
Casa da Mulher Anália Franco e Instituto Deco20. Entrega da Prestação - Anexo 06:
Anaí: Da verba FUNCRI- R$ 27.500,00: Gastou em novembro R$ 9.396,99 Tendo
saldo de R$ 9.455,94; Apae: Verba R$ 703,12 gasto em novembro, tendo um saldo
de R$ 1.203,59. Dezembro: Saldo R$ 1.210,39 e Dezembro R$ 1.636,00. Nosso Lar:
Verba Funcri - R$ 10.050,00, Gastou em janeiro: R$ 488,00 - Tendo saldo de R$
2.256,59. Casa da Fraternidade já usou toda verba funcri. Sisni: recebeu uma verba
no valor de R$ 8.338,99 no qual o último saldo está apresentado foi no valor de R$
3.412,49 utilizado em janeiro finalizando a prestação de contas. Campi: Do valor de
R$ 12.000,00 repassado, finalizou sua prestação de contas no mês de agosto.
Educandário Deus e Natureza: Novembro: Saldo de R$ 2.739,82 sengo utilizado R$
1.763,00 ficando um saldo no valor de R$ 976,82. Dezembro: Saldo de R$ 11.932,09
sendo gasto o valor de R$ 11.947,24 sendo que a diferença foi dos recursos próprios
da entidade. Da outra verba do Educandário: Dezembro: Saldo no valor de R$
6.256,98 sendo gasto o valor de R$ 3.076,90 sendo autorizado o saldo para ser gasto
em 2014 de R$ 3.180,08. Educando para Vida: Saldo de R$ 6.256,98 sengo gasto o
valor de R$ 7.383,02 ficando um saldo de R$ 1.696,98. Do saldo de R$ 17.000,00 do
Educando para vida, foi gasto o valor de R$ 9.555,88 ficando um saldo no valor de
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R$ 7.444,12. Bolha de Sabão: do Valor recebido em abril de R$ 21.600,00, ficando
um saldo no valor de R$ 6.505,15. Ciaspe já finalizou sua prestação de contas.
Entidades que não encaminharem a Prestação- Anexo 06 1. Campi, 2.Casa da
Providência.3-Cirva, 4.Manaem Obras Assistencial e Acolher e 5. Instituto Deco20.
Na oportunidade às comissões, Sra. Patrícia – coordenadora da Lei do
Aprendiz, informou que será emitido o certificado provisório de 06 meses a entidade
CIEE, sendo enviado um ofício informando que a entidade deverá proceder a
regularização dos cursos a serem ministrados em Indaiatuba relacionado a Lei do
Aprendiz, junto ao Ministério do Trabalho, que tem a competência para validar em
última instância os cursos ligados a Lei do Aprendiz, sem o que os mencionados
cursos não poderão ser ministrados na cidade de Indaiatuba e ainda que a Entidade
assume a responsabilidade de manter toda estrutura necessária (materiais,
profissionais, principalmente o acompanhamento pessoal de uma assistente social,
etc) para realização dos cursos, esclarecendo que a comissão resolveu aprovar o
registro provisório levando em consideração a necessidade da entidade obter junto
ao Ministério do Trabalho a validação dos cursos a serem ministrados, em sendo
assim, caso a entidade não obtenha a validação dos cursos dentro do prazo de 06
(seis) meses, novo pedido de registro junto a este Conselho deverá ser
imediatamente requerido. VISITAS ÁS ENTIDADES: As conselheiras Noemia e
Marisa visitaram no dia 19/11 a Entidade Educando para Vida, no qual notificou a
entidade através do Ofício CMDCA N.º 212/13, datado em 19 de dezembro de 2013
informando as necessidades de adequação da mesma, no qual aguarda
providências. Sem mais assuntos a serem tratados, eu Marisa Godinho redigi esta
ata.

