ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INDAIATUBA
REALIZADA EM 010 DE JULHO DE 2018
N° 08/2018

1

Aos 10

dias do mês de Julho

de

dois mil e dezoito , realizou-se no Plenário José Soliani, da Câmara

2

Municipal de Indaiatuba, a partir das oito horas e trinta minutos, a sétima 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 ,

5

reunião, convidando a mim, Silvana Amaro M. da Silva, primeira secretária, a lavrar a presente ata. 1.

6

Apreciação e discussão da Ata anterior nr. 04. A Ata foi aprovada por todos exceto a presidente que

7

se absteve de votar por não ter

8

Fórum de Prevenção a Violência Doméstica contra Criança e Adolescente, a presidente solicitou para

9

divulgarem nas redes sociais o evento. 3. Edital nr. 12/18 – Capacitação referente a procedimentos e

10

documentos para registro de entidades de programas no CMDCA em 31/08/2018 com a Dra. Rosangela

11

Borota, incentivo a participação dos conselheiros e ONG , visto a relevância do assunto e atualizações de

12

acordo com a nova legislação. 4.Edital 13/18 Sobre Análise de Projetos e prazos de entrega, Dr. Acari

13

trouxe uma explicação sobre a utilização

14

Resolução do Conanda 2010 dizia que não pode utilizar o recurso para este fim, porém

15

alterada a resolução e criou-se a possibilidade do CMDCA elaborar critérios que permitiria dar esta abertura

16

para a utilização do FUNCRI para esta finalidade

17

Recursos do Funcri

18

Conselheiros : A Conferência Municipal será no dia 22/11/2018 a ser definido o local, será

19

contactado a Faculdade Max Plan para ver a possibilidade de ser realizado no espaço da faculdade. 6.

20

Comissão

21

realizadas pelos conselheiros às ONGs, Quanto ao Diagnóstico a presidente alertou sobre a data da coleta

22

de dados referente a pesquisa enviada pela comissão que deverá ser e enviado até o dia 20/07/2018. 7.

23

Correspondências Recebidas: Ministério Público informou quanto ao Fórum Permanente sobre PET, na

24

região Metropolitana de Campinas, no entanto a correspondência foi recebida em 08/06 e o fórum ocorreu

25

em 11/06/2018, portanto o CMDCA enviara

26

evento e registra interesse em participar. Oficio referente

27

resposta ao ofício CMDCCA 52/2018. Ofício Habitação

28

Campi, ofício CMDCA 056/2018. 8. Saldo Funcri R$ 869.975,98. 5. Atendimentos realizados pela

29

rede de assistência: APAE - : Junho 764 usuários do ambulatório, 170 alunos da Escola de Educação

30

Especial da APAE e 230 famílias atendidas ,ABID Junho : 09 Acolhidos – Projeto Acolher – Famílias Pós

31

desacolhimento 200 atendidos, Criança Indaiatuba 70 crianças de 6 a 12 anos e 27 de 13 a 17 anos

32

Projeto de Vida 124 atendidos Casa da Criança

, presidente do

CMDCA de Indaiatuba, deu início à

comparecido nesta referida reunião ordinária.

para tais despesas

Ordinária

2. Edital nr 11/18 -

dos recursos do Funcri para Reformas ou construções

, Foi decidido neste momento não serão

e será analisado para o ano

de Visitas: A presidente alertou sobre os grupos formados

a

em 2017 foi

aplicado os

2019. 5. Aprovação dos

e agendamentos das visitas

ofício com justificativa de nossa ausência neste relevante
Negócios de Segurança Pública 052/2018 em

nr. 122/2018 – Resposta ao ofício CMDCA 60/2018,

Junho 240 crianças Campi: Maio: 212 adolescentes

33

atendidos, 848 famílias

atendidas , adolescentes no IMT 60 , grupo de Convivência 60, aprendizes no

34

curso de serviços administrativos 152, curso de informática 53 curso de inglês 113. Casa da Providência:

35

Junho Projeto Centro de Atendimento a criança 47, indiretos 141. Maio Projeto Centro de Atendimento a

36

criança 46, indiretos 138, Dispensário: Junho Projeto Despertar 38 atendidos diretos e 152 indiretos,

37

Educando com dança, 40 atendidos diretos

38

diretos ,.Projeto Mãos Jovens 613 , 70 jovens e adultos no Projeto Qualificar é Crescer e 60 atendimentos

39

às famílias Iesc : Maio 24 atendidos, CREAS: Abril liberdade Assistida 36 adolescente, 04 prestação de

40

serviço a comunidade e LA/PSC: 1 adolescente,

41

crianças e 05 famílias, PAEFI 275 casos.

42

encerrada a reunião.

e 160 indiretos Educandário –Junho

:683 atendimentos

Internos da Fundação Casa 12 adolescentes, PETI 07

A presidente

agradeceu a presença de todos e deu-se por

