Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em três de outubro de dois mil e quatorze, às 08h15, em segunda
chamada, no auditório do CIESP, Avenida Navarro de Andrade, s/nº, Vila Hortolândia Jundiaí/S.P, 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 44 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Raquel Semíramis C.
Menezes e sua suplente Claudinéia de Lima abe, Marilia Isabel Fernandes D. Souza e seu
suplente Sandro Rogério de Souza, Rose Meire M. Almeida (titular), Rosana Maria Merighi (
titular), Mônica W. Palma (titular), Maria Aparecida da Silva (titular) e Elisangela Trindade
(titular). Após cumprimentar e agradecer a presença de todos, A presidente Claudia Tofoli
Honorio, declarou aberta a plenária com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2.
Aprovação da ata do dia 26/09/2014; 3. Devolutiva do “Encontro para consolidação do
Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo” realizado em 30/09/2014; 4. Inscrição
“Encontro Lúdico” a ser realizado em 25/10/2014; 5. Planejamento; 6. Informes A
senhora presidente Claudia Tofoli Honório dá inicio a reunião com os devidos cumprimentos
aos conselheiros e ouvintes prosseguindo ao próximo item 3. Devolutiva do “Encontro para
consolidação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo” realizado em
30/09/2014: Representando a comissão temática interna do CMDCA, Comissão do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, a conselheira Simone de Andrade
Pligher faz um breve relato sobre como foi o “Encontro para consolidação do Plano Municipal
de Atendimento Socioeducativo” realizado no auditório Elis Regina, em 30/09/2014,
informando que estiverem presentes autoridades representando vários setores do sistema de
garantia de direitos das crianças e adolescentes, além de conselheiros de direito,
conselheiros tutelares, trabalhadores, sociedade civil, ouvintes, etc. A abertura foi feita pelas
autoridades, em seguida tivemos a participação de Juliana Vinuto Lima – Mestre em
Sociologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São
Paulo – USP e de Gabriela Pas – Artista performer. Formada em Design Gráfico pela
Faculdade Belas Artes de São Paulo, iniciou a carreira nas artes através das artes visuais
(2008). Como arte/educadora, atuou em projetos autorais com crianças e jovens em oficinas
em Sescs e foi oficineira de artes integradas na Fundação Casa entre 2011 e 2012, através
da Ong Cenpec. A palestrante Juliana Vinuto Lima nos passou a visão dos orientadores da
instituição, a dificuldade de criar vínculos e Gabriela Pas trouxe as visões e as expressões
dos “meninos”, após seguimos com abertura para debate, troca de visões e percepções pelos
convidados. A conselheira finaliza frisando que agora a comissão precisará pensar numa
metodologia de trabalho e saber como cada um poderá contribuir com esse grupo que se
mostrou interessado em compor a comissão que consolidará o Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo de Jundiaí, mediante assinatura do termo de compromisso de
criação e participação na comissão de gestão integrada (CGI), documento este simbólico
onde diversas pessoas, além das autoridades se comprometeram com o trabalho de
construção do plano, daqui pra frente a comissão precisará pensar na metodologia do
trabalho, já que não conseguiremos trabalhar com todos, seguindo item 5. Planejamento:
Dando inicio a atividade de planejamento do CMDCA, na presença dos conselheiros e
membros da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da
Criança a mediadora Sra. Carolina Vitti Domingues faz um resgate sobre o que já foi discutido
nas reuniões passadas, e continua sob a necessidade de inserção de novas ações
estratégicas, entre elas Educação, Trabalho Infantil e Medida Socioeducativa. Após
discussão de cada ação proposta, para dar continuidade ao trabalho, é agendado reunião
para filtrar todo material que já foi levantado nas reuniões de planejamento até o momento,
seguindo 2. Aprovação da ata do dia 26/09/2014: A ata não foi aprovada por falta quórum,
próximo item 4. Inscrição “Encontro Lúdico” a ser realizado em 25/10/2014; A secretaria
executiva recebeu a ficha de inscrição de uma instituição, passando ao item 6. Informes A

conselheira Elaine Cristina convida para o espetáculo “Em um Piscar” realizado pela
Associação Pio Lanteri, que terá a participação das crianças que participam das oficinas da
instituição, dia 21 de outubro de 2014, às 20 horas, no Teatro Polytheama. A conselheira
Maria Aparecida R. Costa informa sobre o lançamento da 3ª Campanha Municipal de
Prevenção de Câncer de Mama – Outubro Rosa/2014, a programação completa encontra-se
no site da prefeitura do município. A seguir a senhora presidente declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia dez de outubro de
2014 no espaço CIESP. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc”_____________ lavrei
a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura da
presidente.
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