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1

Aos 12 dias do mês de Março de dois mil dezenove realizou-se na Prefeitura Municipal de Indaiatuba, sala

2

de treinamento do depto. De , a partir das oito horas e trinta minutos, a primeira reunião Reunião Ordinária

3

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

4

aos conselheiros, salientamos que a reunião de Fevereiro não ocorreu devido falta de quórum dos

5

conselheiros . Após a verificação do quórum no dia de hoje , Viviane Roberta Barnabé, presidente do

6

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

7

secretária, a lavrar a presente ata. 1. Apreciação e discussão da Ata anterior sendo aprovada por

8

unanimidade. 2. Secretaria Executiva , A presidente comunicou que a Sra. Tânia foi exonerada do cargo ,

9

a diretoria se reuniu e enviou um oficio ao Secretário solicitando que fosse revertido esta exoneração devido

10

a longa experiência da Sra. Tânia nesta função e as dificuldades do CMDCA nesta exoneração , porém a

11

resposta foi negativa , neste mês de março estará sendo contratado novo funcionário para esta função. 3.

12

Mudança de Local O presidente da Câmara solicitou em caráter de urgência a liberação da sala que o

13

conselho usufruía na Câmara Municipal, a diretoria realizou a mudança para Casa dos Conselhos, onde já

14

havia sido construído uma sala para o CMDCA, neste mês a diretoria estará se reunindo juntamente com

15

alguns conselheiros para organizar os documentos . 4. Calendário de reuniões . A presidente sugeriu o

16

calendário de reuniões do ano de 2019, a saber: 12 de Março, 09 de Abril, 14 de Maio, 11 de Junho, 02 de

17

Julho, 13 de Agosto, 10 de Setembro, 08 de Outubro, 12 de Novembro, 10 de Dezembro. 5. Relatório

18

Unificado. Os relatórios de atividades das organizações serão realizados conforme modelo aprovado em

19

2018 pelos conselhos CMDCA e CMAS 6. Aprovação de Valor para Despesas . Foi proposto e aprovado o

20

valor limite de R$ 3.000,00 para palestrantes em eventos programados pelas comissões, folders, cartazes,

21

passagens aéreas, consumo administrativo, equipamentos e etc., havendo necessidade de ser um valor

22

maior deverá ser encaminhado ao conselho para aprovação. 7. Taxas Bancárias . O Sr. Valdir fez uma

23

explanação sobre as taxas bancárias do Banco Caixa Econômica Federal, e foi proposto e aprovado que

24

solicite a agencia o estorno das tarifas e que se oficialize ao departamento jurídico para solicitar que haja

25

um aditamento no próximo contrato com a prefeitura sobre esta isenção. 8. Aprovação do diagnóstico .

26

Foi proposto e aprovado o Projeto diagnóstico realizado em 2018, visando que o CMDCA trabalhe no intuito

27

de elaborar um plano de ação frente as necessidades e vulnerabilidades que este relevante trabalho do

28

diagnóstico apontou. 09 Funcri . A diretoria se reuniu e realizou o levantamento dos recursos captados

29

referente ao Funcri ano 2018 ,o

30

R$ 405.933,02 , Valor para ser dividido entre as instituições foi R$ 89.607,42 . Foi proposto e aprovado

31

que este valor R$ 89.607,42 seja 80 % destinado às 10 organizações que conseguiram realizar captação

32

e 20% deste valor seja dividido pelas 4 organizações que não realizaram captação , as organizações que

33

não conseguiram captar foram: IESC, Educandário, Dispensário e SISNI, ou seja estas receberão 20% do

34

fundo ,a relação das organizações que receberão os recursos com os respectivos valores estarão no relatório

valor total

arrecadado foi R$ 495.640,44 , Valor destinado

35

em anexo, sendo este parte integrante desta para todos.. 4. Correspondências A Srta. Presidente comentou

36

sobre as correspondências recebidas a saber: Educandário ,revalidação de inscrição para curso de Aprendiz,

37

CIASP, solicitando alteração no desembolso de despesas ,onde será orientado a instituição sobre esta

38

alteração. A Sra. Viviane Roberta Barnabé agradeceu a presença de todos e deu-se por encerrada a

39

reunião.

Indaiatuba, 12 Março de 2019.

