ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE INDAIATUBA
REALIZADA em 08 de outubro de 2019
N° 08/2019

1

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

2

oito horas e trinta minutos, a oitava 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,

4

Alice Ângela Martins Careta, presidente do CMDCA de Indaiatuba, deu início à reunião, convidando a

5

mim, Matheus Amaro Machado da Silva, segundo secretário, a lavrar a presente ata. Sra Alice iniciou

6

agradecendo a presença de todos, também agradeceu aos envolvidos na eleição do Conselho Tutelar e

7

aqueles que participaram do prémio Funcri do ano de dois mil e dezenove. 1. Apreciação e discussão da

8

Ata anterior sendo lida e aprovada por unanimidade. 2. Correspondências recebidas: Justificativa de

9

ausência do Conselheiro e Vice Presidente do CMDCA Rogério Silva Siqueira, Conselheiro Sérgio Wolf e

10

Conselheira Marina Dias; A Comissão de Acolhimento envia um ofício sugerindo alguns temas a serem

11

tratados na próxima capacitação dos novos conselheiros tutelar a sugestão foi direcionada a direção do

12

CMDCA, Manaem Obras Sociais e Educacionais envia um ofício pedindo a inclusão de micro-ondas no

13

projeto Equipar Consolar dois mil e dezenove o ofício será direcionada à Comissão de Análise de

14

Documentos, Renato Claudemiro Nato Sobrinho Artes Marciais (NATO) envia os documentos para análise e

15

manifestação quanto ao registro do Projeto Aluno Campeão neste Conselho de Direito pedido será

16

encaminhado a Comissão de Análise de Documento, Sr Andrelino JS conselheiro de direito e seu suplente

17

Sr Eduardo Rodrigues não puderam participar da reunião ordinária do dia dez de setembro de dois mil e

18

dezenove por motivo de trabalho na Secretaria, Educandário Deus e a Natureza, Associação de Pais e

19

Amigos dos Excepcionais APAAE de Indaiatuba, CAMPI, Associação Beneficente Irmã Dulce ABID, Casa da

20

Criança Jesus de Nazaré, Manaem Obras Sociais e Educacionais, enviaram o Relatório de Execução do

21

Objeto referente ao mês de setembro de dois mil e dezenove os relatórios foram encaminhados para a

22

comissão de documentos, Sra Alice ressaltou a importância desses relatórios, porém há a necessidade de

23

apontar a demanda não assistida, ABID enviou um convite para a comemoração do vigésimo aniversário

24

da organização no dia cinco de outubro de dois mil e dezenove, ABID informa através de ofício nº

25

341/2019 a alteração na função Assistente Financeiro para Assistente Administrativo. 3.Visita de

26

Conselheiros às organizações: Foi feito o lembrete a todos os conselheiros referente a necessidade de

27

realização de visitas às organizações, visando verificar a realização dos projetos propostos com base nos

28

recursos FUNCRI recebidos (Editais CMDCA 23/18 e 01/19) com objetivo de avaliar a execução dos

29

mesmos. As orientações gerais, painel de distribuição de conselheiros por organização e o modelo de

30

relatório de visita, juntamente com a lista de contatos dos conselheiros, foram enviados via email para

31

cada conselheiro após a plenária de agosto/19. A entrega dos relatórios no CMDCA é até a data limite de

32

12/11/2019 – data de reunião ordinária desse Conselho.

4.Feedback Premiação FUNCRI : Sra Alice

33

novamente agradece aos envolvidos no evento e falou sobre alguns pontos que necessitaria melhorar

34

como; os orçamentos com antecedência e uma melhor divulgação, Sra Eva Maria questionou quanto a falta

35

de figuras públicas e que para o próximo deve-se reforçar o convite lembrando da importância do evento,

36

ainda sim destacou a parceria com o Hotel Victoria, Sra Alice ressaltou que o site com as informação do

37

FUNCRI estão desatualizados e que isso pode prejudicar na hora das empresas contribuírem, Sr Gerson

38

complementou dizendo que o DEPIN deveria ser informado quanto a essa atualização.

39

8. Oportunidade ao Conselho Tutelar: Nada a acrescentar . 9. Oportunidade às Comissões: Nada a a

40

acrescentar. Sra Alice Ângela Martins Careta Informa que a partir do dia nove de outubro de dois mil e

41

dezenove se ausentará por aproximadamente 40 dias e que assuntos o vice presidente Sr Rogério Silva

42

Siqueira estará a frente dos trabalhos até a sua volta, sem mais a acrescentar, agradeceu a presença de

43

todos e deu por encerrada a reunião. Indaiatuba, 08 de outubro de 2019.

44
Alice Ângela Martins Careta
Presidente CMDCA

Matheus da Silva
Segundo-secretária

