ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 08 DE Maio DE 2018
N° 05/2018

1

Aos oito

dias do mês de Maio

de

dois mil

dezoito , realizou-se no Plenário José Soliani, da Câmara

2

Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e trinta minutos, a quarta reunião , sendo esta

3

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Indaiatuba, conforme convocação feita

4

aos conselheiros. Após a verificação do quórum, Viviane Roberta Barnabé , presidente do CMDCA de

5

Indaiatuba, deu início à reunião, convidando a mim, Silvana Amaro M. da Silva, primeira secretária, a

6

lavrar a presente ata. 1. Apreciação e discussão da Ata anterior nr. 04.

7

unanimidade. 2. Conclusão do levantamento quanto a presença dos conselheiros, o Dr. Acari fez a

8

exposição do assunto , analisado a faltas a partir de maio/2017, conclui-se que a secretaria da Cultura e

9

do Jurídico não tem comparecido, será comunicado a estas

A Ata foi

Ordinária

aprovada por

secretarias sobre as faltas para as devidas

10

providências.

11

Fórum

12

pessoas e material de divulgação, a comissão apresentará os valores. 4. Correspondências : E-mail da

13

Sra. Janaina Letícia da Silva solicitando desligamento do COMUSANS devido impossibilidade de participar

14

das reuniões, ainda não foi definido a indicação de um representante neste conselho no lugar da

15

Janaina, Sr. Gerson ira verificar a possibilidade de ser o representante e a Sra. Patrícia suplente.

16

Recebimento da Escala do conselho Tutelar, CIEE, a comissão da Lei do Aprendiz aprova o CIEE a promover

17

o programa Aprendiz em práticas bancárias, Aditamento da portaria nr.01/2018 – Dr. José Eduardo sobre

18

apadrinhamento afetivo, a secretaria Tânia enviará por email a portaria

19

tomarem ciências do assunto. Oficio 010/2018 Semfabes – indicação da Sra. Doroth de Assis Shimitdt da

20

Proteção Básica para compor a comissão de Medidas Sócio- Educativas, Ofício 088/18 – Secretaria de

21

esporte, indicando o Sr. Gerson para compor a comissão de Medidas Sócio Educativas , Ofício 111/2018 –

22

secretaria da Educação

23

Vieira Von Zuben como Conselheira , Oficio 018 da secretaria da Saúde solicitando a saída da Titular

24

Conselheira Janaina L. da Silva , indica a Joseane Favaron possa ser a titular e Bruna Caroline da Silva

25

Alencar como

26

realizassem visitas às organizações que recebem do FUNCRI, seriam formados grupos de 3 conselheiros

27

para estas visitas, será marcado uma reunião extraordinária para que discuta sobre o roteiro e detalhes

28

sobre trabalho a ser realizado pelos conselheiros.7. Saldo Funcri: R$ 1.172.087,32 Outros Assuntos: 8.

29

Atendimentos realizados pela rede de assistência: APAE - Março: 765 usuários do ambulatório, 170

30

alunos da Escola de Educação Especial da APAE e 222 famílias atendidas ,ABID Março: 09 Acolhidos –

31

Projeto Acolher – Famílias Pós desacolhimento 193 atendidos; Casa da Criança 232 crianças

32

Dispensário: Abril 39 diretos e 156 indiretos,

33

atendimentos indiretos; Projeto educando com a dança 17 diretos e 68 indiretos , Educandário –Março

34

3 Solicitação da Comissão da Lei do Aprendiz , a comissão solicitou orçamento para

dia 13/09/2018 com a Palestrante Rosangela Borota

e café para aproximadamente para 80

Sra.

para os conselheiros para

solicitando substituir a Conselheira Michele Posch G. Carvalho pela Sra. Bruna

Suplente . 5. Visitas às organizações: A presidente sugeriu que os conselheiros

Projeto Despertar Cidadão : 40 atendidos e 160

:831 atendimentos diretos ,.Projeto Mãos Jovens 674, 157

jovens e adultos no Projeto Qualificar é

35

Crescer e 60 atendimentos às famílias; SISNI – Abril-

36

presidente agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a reunião.

37

Indaiatuba, 10 de Abril de 2018.

778 atendidos

Iesc : Março

23 atendidos . A

