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1 Aos 11 de maio de dois mil e vinte e um, realizou-se via remota, a partir das oito horas e trinta minutos, a
quinta Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Indaiatuba do ano
de 2021, conforme convocação feita aos conselheiros. Sr. Rogério Silva Siqueira , presidente do CMDCA de
Indaiatuba, deu início à reunião, convidando a mim, Silvana Machado, primeira secretária, a lavrar a presente
ata. Sr. Rogério Silva Siqueira, iniciou agradecendo a presença de todos. 1.Apreciação e discussão das Atas

anteriores sendo lida e aprovada por unanimidade. 2. Correspondências: não houve. 3.Exposição dos
Planos da atual diretoria: o Sr. Presidente Rogério, informou que em reunião com a atual diretoria foi
acordado que estará dividindo as tarefas para os componentes da diretoria, destacando que a Sra.
Josiane Favaron Martins, vice secretária ,estará coordenando as comissões junto aos coordenadores e
secretários, visando acompanhar, bem como, auxiliar nos possíveis problemas, trazendo estes à
diretoria , visando articular soluções de forma eficaz, esclarecendo que é de fundamental importância
a contribuição e engajamento de todos os conselheiros nestas comissões, solicitou que todos os
conselheiros envie o formulário que Aline enviou por e-mail, com os devidos interesses de trabalho
nas comissões , com o prazo até a próxima sexta feira, compartilhou ainda que o conselheiro Sérgio
Tarcísio Skupien , vice presidente estará à frente nas demandas de depósitos do FUNCRI, conferência
de extratos, elaboração de planilhas e emissão de recibos para os doadores. O presidente expos que
pretende realizar maior exposição do CMDCA, visando que a população conheça melhor este
importante conselho , no tocante as suas atribuições, informou que a atual diretoria, realizou uma
reunião on line com a promotora Dra. Adriana, para apresentar a nova gestão , a mesma deu as boas
vindas e se colocou a disposição no que necessário. 4. Evento 18 de Maio O presidente informou que
será realizado uma palestra On line com a Juiza Dra. Tatiana Moreira Lima , referente ao dia 18 de maio,
Dia Nacional de combate ao Abuso e à exploração Sexual de Crianças e Adolescente, o tema será “
Abuso e Exploração Sexual de crianças e Adolescentes da Pandemia”, este evento será realizado em
parceria com a Secretaria de Assistência Social de nosso município. Foi apoiado o evento pela comissão
de Violência e por todos os conselheiros presentes. 5. Visita ao ITTEMM, Instituto Técnico Educacional
Mirian , foi feito uma visita a este programa realizado nas dependências da empresa Mahle-MibaIndaiatuba, Sr.Rogério que acompanhou a visita , destacou o importante trabalho de capacitação
profissional realizado para os jovens de nosso município , como a empresa não possui sede em
Indaiatuba, a mesma estará verificando como conduzir este assunto junto aos gestores da empresa para
que este projeto cumpra as exigências do CMDCA e consiga se inscrever neste conselho, visando a
continuidade de suas ações. 6 Leitura do Regimento Interno, visando a integração dos novos
conselheiros o Dr. Acari leu parte do regimento interno do CMDCA, esta leitura continuará nas próximas

reuniões. 7. Distribuição da Cartilha ECA, será distribuído a cartilha do ECA para as organizações , pois
há um estoque grande deste material, visando também que seja distribuído para os usuários das
organizações, ficou definido que as mesas retirem no conselho com a Srta. Aline até sexta feira próxima.
8.Oportunidade às comissões , não houve relatórios, sobre as comissões , foi esclarecido que a Sra.
Josiane Favaron Martins , estará entrando em contato com os coordenadores das comissões para
combinar uma reunião , visando planejar as ações , tais como agendamentos de reuniões, atas, dentre
outros. 9.Conselho Tutelar , o conselho tutelar-2 deu as boas vindas à nova diretoria do CMDCA,
desejando que seja uma gestão abençoada e eficaz . Não houve relatórios do Conselho Tutelar. Sr.
Rogério Silva Siqueira , agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião.
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