Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em um de junho de dois mil e dezesseis, às 08h30, na Escola de
Governo e Gestão do Município de Jundiaí - EGGMJ, localizada na Rua Princesa Isabel, nº
257, Vila Arens – Jundiaí/SP, que contou com a participação de conselheiros e ouvintes que
assinaram o livro de presença de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, às folhas 91 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Janice
Piovesan (titular), Lilia dos Santos de Almeida Lopes (titular) e sua suplente Karla Caroline
Barbosa Andrilli e Silvia Helena Natal (suplente). O senhor presidente Rodrigo Pierobon
Rodrigues declara aberta a plenária, fazendo a leitura da pauta: 1. Leitura da Pauta; 2.
Aprovação da ata do dia 20/05/2016; 3. Apresentação Diretoria dos Conselhos; 4.
Deliberação: Análise dos Projetos Edital de Chamada Pública nº 02/2016; 5.Informes
Gerais. O senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues agradece a presença de todos
conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando inicio pelo item 2. Aprovação da
ata do dia 20/05/2016: A ata não foi colocada para aprovação, pois não foi concluída,
devido às atividades da Secretaria Executiva da última semana, passa-se ao item 3.
Apresentação Diretoria dos Conselhos: A Diretora da Diretoria de Conselhos e Entidades
Comunitárias, a senhora Maria Angélica Rabelo Rodrigues Ribeiro, se apresentou dizendo
que a Diretoria dos Conselhos em parceria com a Escola de Governo e Gestão do Município
– EGGM realizará uma Capacitação para todos os conselheiros municipais, com o objetivo
do fortalecer os Conselhos, nos dias 23 e 30 de Junho e 07 de Julho de 2016, sendo turma
1: Das 14h às 17h e turma 2: Das 18h30 às 21h. Os interessados deverão preencher a
pesquisa de interesse via formulário online. Além da capacitação, a senhora Diretora
informa que está previsto a criação de um site direcionado à Diretoria dos Conselhos para
divulgação de suas ações. Finalizando, o senhor presidente agradece a presença da senhora
Diretora, dizendo que o CMDCA está a disposição, próximo item 4. Deliberação: Análise
dos Projetos Edital de Chamada Pública nº 02/2016: A senhora vice-presidente Narrinam
Camargo Lima dá inicio a apresentação dizendo que análise dos projetos foi realizada pela
Comissão de Análise, nomeados através de Portaria de Nomeação especifica para este fim,
e também pelo Setor Técnico da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social – SEMADS. Informa que a pontuação da Comissão foi a média das notas da Comissão
e que os pareceres a Comissão deliberou pelas recomendações técnicas, em atendimento
ao Edital e a Resolução nº 102/2015 – Que dispõe sobre Diretrizes para Apreciação de
Projetos pela Comissão de Políticas e Projetos e pelas recomendações de méritos, como
sugestão da Comissão para melhoria da nota final. A vice-presidente informa também que
o prazo para recurso será de cinco dias úteis a contar da publicação em Imprensa Oficial e
que a Comissão fará um plantão de dúvidas para atender as entidades, no dia 08 de Junho,
das 14h às 17h. A seguir, todas as pontuações e os pareceres (ANEXO) são lidos pela
Comissão, os quais foram aprovados, por unanimidade, pelos conselheiros presentes,
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sendo: Aprovados, diligências para melhorar pontuação: Associação Almater – Projeto
“Ecoar” e Centro Educacional João de Deus – Projeto “Sim, somos uma família!”;
Aprovados, em caso de não cumprimento das diligências o projeto serão reprovados:
Associação Acolhimento Bom Pastor – Projeto “Mídia Cidadã”, Associação Aquática Jundiaí
– Projeto “Braçadas para o Futuro” Associação Cristão em Defesa da Cidadania – ACDC –
Projeto “Participando ativamente por um Futuro diferente”, Casa da Criança Nossa
Senhora do Desterro – Projeto “Estrela D’Alva” e Pastoral de Atendimento e Integração do
Menor – PAIM – Projeto “Pensando no Futuro, Trabalhar só quando crescer”; Reprovados,
necessário cumprimento das diligências para aprovação do projeto: Associação Terapêutica
de Estimulação Auditiva e Linguagem – ATEAL – Projeto “Fila Assistida”, Casa Transitória
Nossa Senhora Aparecida – Projeto “Abrigo Integral pela Vida”, Centro de Defesa da
Criança e Adolescente – CEDECA – Projeto “Garantindo Direitos e Preparando para
Inserção Social” e Família Acolhedora – Projeto “Assessoria ao Grupo de Estudos dos
Serviços de Acolhimento”. Durante a análise, a conselheira Lucinda Cantoni Lopes opina
sobre a necessidade do CMDCA em conjunto com Conselho Municipal de Assistência Social
– CMAS formular uma pesquisa mercadológica dos valores pagos em recursos humanos,
que sirvam de base no momento da formulação de projetos. Comenta também, que o
projeto apresentado pela ATEAL considera ser uma denuncia ao CMDCA, uma vez que não
é a primeira vez que apresentam uma proposta mostrando o tempo da fila de espera da
demanda pública, hoje, cerca de um ano e dez meses, que neste caso o CMDCA precisa
discutir com a Secretaria Municipal de Saúde ações para diminuição do tempo dessa fila.
Finalizando, a plenária delibera também, que a Comissão de Análise e o setor técnico da
SEMADS delibere pela análise dos recursos, pois, não haverá tempo hábil para
chamamento de uma outra reunião extraordinária, entre a avaliação de todos recursos e o
envio para publicação do resultado. Finalizando, todos conselheiros acatam pela decisão,
delegando à Comissão de Análise a aprovação dos projetos, sendo que as condições para
financiamento dos mesmos estão condicionadas na entrega de todos os documentos,
conforme edital de chamamento, seguindo item 5. Informes Gerais: Devido ao horário, não
houve inscrição para informes gerais. A seguir o senhor presidente declara encerrada a
reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia dez de
junho de dois mil e dezesseis, no endereço, a confirmar. Eu, Nínive de Paula Bueno,
secretária “ad hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela
Assembléia, segue para assinatura do presidente.

Rodrigo Pierobon Rodrigues
Presidente do CMDCA Jundiaí
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