ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INDAIATUBA
REALIZADA em 14 de Maio DE 2019
N° 03/2019

1

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove realizou-se na Casa dos Conselhos, a partir das

2

oito horas e trinta minutos, a terceira Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

3

Adolescente de Indaiatuba, conforme convocação feita aos conselheiros. Após a verificação do quórum no

4

dia de hoje, Rogério Silva Siqueira, vice-presidente do CMDCA de Indaiatuba, deu início à reunião,

5

convidando a mim, Flávia Cristiane de Araújo, primeira secretária, a lavrar a presente ata. Sr Vice Presidente

6

iniciou agradecendo a presença de todos, solicitou comprometimento dos Conselheiros participando com

7

assiduidade nas reuniões ordinárias, extraordinárias, quando convocadas, e nas comissões. 1. Apreciação

8

e discussão da Ata anterior sendo lida e aprovada por unanimidade. 2. Apreciação e discussão da ata

9

de posse e eleição do Conselho vigência 2019/2021 sendo lida e aprovada por unanimidade. 3.

10

Correspondências recebidas: Relatórios de execução de atividades: Março/2019 – CIRVA, Março/2019-

11

SISNI, Fevereiro e Março – EDUCANDÁRIO, Março/2019- CASA DA FRATERNIDADE, Março/2019 –

12

DISPENSÁRIO ANTONIO FREDERICO OZANAM, Março/2019 – ABID, Abril/2019 – EDUCANDÁRIO. Ofícios:

13

029/2019 – CIASPE – Solicitação de um novo plano de aplicação de recurso, a inclusão da impressora Plotter

14

Designjet 120 no valor de R$ 3.051,00; IESC- Comunicação de mudança de endereço; 024/2019- APAE-

15

Aquisição de um tablete Samsung R$ 899,56 com a verba remanescente do Projeto de Tecnologia Assistiva

16

Móvel do ano de 2018 ( FUNCRI); 0495/2019- MANAEM- Justificativa do não comparecimento do Matheus

17

Amaro Machado na Posse Solene dos Conselheiros no dia 29/04/2019; 0101/2019- SEC. ASSISTÊNCIA

18

SOCIAL - Relatório de Atendimento Creas ref a Março/2019; 012/2019- SISNI- Solicitação do Certificado de

19

Projetos Aprovados 2019; 0153/2019- SEC DA EDUCAÇÃO- Solicitação de Indicação de um membro Titular

20

e um Suplente como representantes do CMDCA para compor o Fórum Municipal de Educação até o dia

21

15/05/2019 – indicações realizadas na reunião: como titular Renata Osawa Pena e suplente Valdir

22

Simonelli; CASA DA CRIANÇA- ref. À Frequência no mês de Abril/2019; 068/2019- CIRVA- Solicitação de

23

certificado de projetos aprovados 2019; CIEE - Atestado de Antecedentes Cíveis, Certidão Negativa de

24

Protesto, Planta Física; 035/2019- Convite do Educandário para a Palestra comemorativa dos 21 anos do

25

Educandário “Deus e a Natureza” e Documentos para Renovação do Registro no CMDCA – CRECHE MÃE

26

RAINHA. 3. Comunicações: Sr. Rogério Silva Siqueira informou que a nova diretoria irá definir escala de

27

plantão no CMDCA, visando auxiliar no desenvolvimento das atividades do Conselho. Sr. Valdir sugeriu que

28

o plantão possa ser feito à distância. Sugestão será encaminhada para apreciação da Diretoria. Dr Acari

29

reforçou a questão da importância da presença e participação e todos os conselheiros, comentou sobre as

30

questões previstas no regimento interno. 4. Aprovação de Conselheiros: foi aprovado pela maioria dos

31

Conselheiros o aumento do teto de gastos com eventos e capacitações que era de R$3.000 para R$4.000,

32

devendo valores acima desse teto, serem aprovados em reuniões ordinárias ou extraordinárias desse

33

Conselho. 5. Comissões de Trabalho do CMDCA: foi apresentada pelo Vice- Presidente Rogério Siqueira

34

Silva a necessidade de participação dos conselheiros nas comissões de trabalho de CMDCA. Foram

35

apresentadas as 12 comissões e os conselheiros fizeram suas opções. As informações serão organizadas por

36

Mariana Cristina Alves, Assistente de Serviços Administrativos do CMDCA. Foi reiterada a importância dessa

37

adesão e aos que não a fizeram na reunião, foi solicitado que posteriormente possam informar e se inserir

38

nas comissões disponíveis. Foi pontuado por membros da comissão de Projetos, que todos podem participar

39

dessa comissão, porém membros das organizações não poderão participar de decisões sobre sua própria

40

organização. 6. Capacitação de Conselheiros do CMDCA: foi aprovado e será agendado para junho, a

41

capacitação de conselheiros da Gestão 2019-2021. A confirmação com a data e local será feita na próxima

42

reunião ordinária. 7. Oportunidade às comissões: foi reiterado o convite para participação de todos, no X

43

Fórum de Prevenção e Combate à Violência, que acontecerá no dia 24/05/2019 das 8:00 às 13 horas

44

na UniMAX. Participantes presentes da Comissão do Jovem Aprendiz informaram que a coordenação da

45

comissão é feita por um membro do Conselho Tutelar, porém como não há um participante fixo do Conselho,

46

a coordenação tem ficado prejudicada. Foi solicitado envio de ofício para que seja feita indicação de membro

47

que possa participar em todas as reuniões. Participantes da Comissão de Eleição do Conselho Tutelar

48

frisaram a importância da participação de conselheiros, pois há muito trabalho a ser realizado por ser ano de

49

eleição. 8. Saldo Funcri: Saldo Tesouro R$R$65.804,16 e Saldo Imposto de Renda R$1.218.520,00. Sr.

50

Rogério Silva Silveira agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Indaiatuba, 14 de

51

maio de 2019.

