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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em quatro de outubro de dois mil e treze, às 08h15, em segunda
chamada, na ESEF (Escola Superior de Educação Física – Sala 28), Rua Dr. Rodrigo
Soares de Oliveira s/nº - Anhangabaú – 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 16 verso e 17 frente. Justificaram
ausência os conselheiros: Marília Isabel F. D. Souza (Titular), Patrícia Ribeiro Pierassi
(Suplente), Raquel Semiramis (Titular) e seu suplente Roberto Gonçalves de Sá, Monica
Flores Ardigo Moreira (Titular), Renata Rosa de Moura (Suplente). Após cumprimentar e
agradecer a presença de todos, a Senhora Presidente Claudia Tofoli Honório, declarou
aberta a plenária com a leitura da pauta 1. Leitura Pauta; 2. Aprovação da Ata da
Reunião do dia 27.09.2013; 3. Continuidade das Discussões acerca das Comissões
Temáticas; 4. Organização para Evento de Divulgação do Programa Prefeito Amigo
da Criança; 5. Informes Gerais A senhora presidente dá inicio a reunião começando
pelo item 2. Aprovação da Ata da Reunião do dia 27.09.2013 colocada em plenária a
ata não foi aprovada, pois não havia quórum suficiente, seguindo para o próximo item 5.
Informes Gerais A Sra. Presidente faz a leitura de parte do modelo de regimento interno
para CMDCA, elaborado por um promotor de justiça de Curitiba/PR o qual foi
encaminhado pela conselheira Rose Meire Mendes de Almeida, onde mostra a criação
de câmaras para ser responsável pela análise dos projetos do FMDCA e outros, ou seja
o próprio CMDCA faz a administração do FMDCA e não a Secretaria Municipal de
Finanças como acontece em nosso conselho, acrescenta dizendo que é um material
muito bem trabalhado, e que a secretaria executiva encaminhará via email aos senhores
conselheiros, o conselheiro Denílson Ricardo André coloca que na última reunião
ordinária do dia 27.09.2013 a qual foi discutido a inclusão de uma cadeira para
representar a Secretaria Estadual de Educação, o conselheiro diz que a lei não permite,
já que o CMDCA é de esfera Municipal, acrescenta também que fazendo leitura sobre
legislação da composição do Conselho Tutelar de Porto Alegre, destaca que lá na
eleição, os conselheiros são escolhidos de “forma/voto distrital”, ou seja são eleitos pela
população do local onde residem, aqui em Jundiaí temos o exemplo do conselheiro
tutelar hoje presente, Donizeth Aparecido de Andrade, o qual reside no do Jardim São
Camilo, passa-se ao próximo item 3. Continuidade das Discussões acerca das
Comissões Temáticas onde diante do não fechamento do levantamento das questões
relacionadas ao futuro das comissões dentro do conselho, o conselheiro Daniel Rossin
Polo em cima das ações levantadas pelo seu grupo na última reunião ordinária, sugere
que a comissão de mobilização e divulgação seja permanente, as divulgação das ações
do CMDCA precisa ser constante e a comissão de finanças precisa ser mantida mesmo
que conjunta à comissão de políticas e programas, acrescenta também que os
coordenadores das comissões e a mesa diretora se reúnam para trocar informações, a
Senhora Presidente se expressa dizendo que a comissão de divulgação é primordial

para a vida do conselho, e com a contratação da empresa de publicidade facilitará nosso
trabalho, a conselheira Maria Aparecida Ribeiro da Costa lembra que no começo o
conselho achava que não tinha necessidade de tantas comissões, porém no dia a dia
sabemos que é necessário, mas os papéis precisam ser bem definidos, é preciso ver o
que compete exatamente a cada comissão para não voltar toda hora nesse assunto, a
Sra. presidente expressa sua angustia em relação a repetição quando o assunto é
comissões, é preciso definir se será apenas composta por titulares e suplentes ou
também por ouvintes, e a próxima etapa é partir para parte prática; por quantas pessoas
a comissão será composta? qual profissional será preciso? Ou seja precisamos trabalhar
na estrutura das comissões, a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida acrescenta
que os conselhos padecem de um mal comum, a representatividade não acontece, o
CMDCA tem que pensar em uma ação para que esse movimento se crie, a
representação tem que ser clara, temos que ter foco sobre o que queremos e onde
queremos chegar. A ouvinte Carmen levanta que a problemática do CMDCA e do
conselho tutelar está na questão de não fechar os problemas levantados, não ter prazos
para a resolução dos assuntos, é preciso estipular prazo, determinar o começo, meio e
fim, o conselheiro Ricardo Marge Pereira coloca que é preciso descobrir o caminho mais
efetivo para cada um de nós,o que está faltando é o verdadeiro compromisso de cada
pessoa para o CMDCA, se escolhemos ser conselheiros precisamos saber realmente o
que isso significa, , a participação de mais ouvintes nas comissões podem contribuir
muito, assuntos como SIPIA também já está batido e não temos uma resposta, será
instalado ou não?. O conselheiro tutelar Donizeth Aparecido de Andrade diz que a
informação que ele tem sobre o SIPIA, é que o município de Jundiaí já está cadastrado,
mas o sistema não está sendo alimentado e aproveita para acrescentar que já ouviu
várias versões a respeito, inclusive que os conselheiros não queriam utilizar, que os
equipamentos não eram compatíveis e que agora com a criação do segundo conselho
tutelar será preciso atualizar as informações. A Sra. Presidente coloca que neste
momento precisam definir quem fará parte das comissões ( conselheiros e talvez
ouvintes ), pois alimentar uma expectativa grande, pode ser também motivo de grande
frustração, comenta que é hora do CMDCA mostrar a sua cara, temos que aparecer na
mídia, precisamos cutucar alguns setores para começarmos a ganhar espaço de fato,
dando prosseguimento a reunião, passou ao próximo ítem da pauta: 4. Organização
para Evento de Divulgação do Programa Prefeito Amigo da Criança; A apresentação
da empresa LC Gomes da Silva Eventos ME, estabelecida em Várzea Paulista - SP, na
Avenida Padre Jordan, 1244 - Jardim Bertioga, inscrita no CNPJ 09.427.011/0001-27
contratada por 10 meses contados a partir de setembro de 2013, a qual será
responsável pela divulgação das ações do CMDCA, onde a empresa trabalhará por 60
horas mensais, divido entre os dois conselhos, CMDCA e CMAS de Jundiaí , estiveram
presentes o Sr. Luis e dois estagiários que cursam o 3º ano de publicidade, Luis
Henrique e Thayane., o Sr. Luis coloca que a principio a equipe será formada por mais
um estagiário, sendo três estagiários no total, mas que se for preciso o CMDCA poderá
contar com mais pessoas. A Sra. presidente questiona o que a empresa conhece a
respeito de conselhos, e a reposta é que não conhecem o trabalho, mas estão com muita
força de vontade para trabalhar, pesquisar sobre os assuntos ligados e que esforços não
irão faltar, a Sra. presidente também pergunta em relação ao site já existente
cmdca.jundiai.sp.gov.br se empresa criará um novo ou apenas atualizará as

informações, a equipe esclarece que será preciso conhecê-lo para maiores
esclarecimentos, comenta que no contrato consta alimentação do site já existente., a
conselheira Mônica Waage Palma toma a palavra dizendo que a campanha para
captação do FMDCA está em cima da hora, já estamos no mês de outubro e ainda não
foi mencionada e nem divulgada essa campanha, como prioridade para divulgação seria
a campanha , acrescenta ainda que o espaço CIESP essa semana fez o evento
Responsabilidade Social – Transformando a Sociedade a partir de Leis de Incentivo
Fiscal, e observou que tanto a sociedade quanto o espaço CIESP estão motivados em
relação a ações como essas., por isso temos que aproveitar este momento, a empresa
de divulgação terá que fazer um trabalho bem chamativo para desmistificar a idéia que
uma empresa faz destinação a entidade, deixar claro que a destinação é para o FMDCA
do CMDCA., dando prosseguimento a Sra. presidente faz uma introdução para empresa
LC Gomes poder tomar conhecimento do procedimento de é feita a destinação ao
FMDCA., o conselheiro Daniel Rossin Pólo comenta que a empresa responsável pela
divulgação do CMDCA é muito esperada por todos, está claro que estamos com energia
para a campanha do FMDCA e temos urgência, esclarece também que o CMDCA tem
uma comissão de divulgação e mobilização, a qual ele faz parte e que será preciso
definir como e quando serão as reuniões, além do trabalho on-line, via e-mail, aproveita
para questionar sobre quem é o responsável pelos estagiários, o profissional da área que
assina o estágio, o Sr. Luis diz que o trará se apresentar à comissão de divulgação e
mobilização e para mesa diretora na reunião do dia 08.10.2013 (próxima terça-feira). A
Sra. presidente agradece a presença da empresa LC Gomes, frisando que a prioridade
antes da campanha do FMDCA, é o evento de Apresentação do Programa Prefeito
Amigo da Criança que será na próxima reunião ordinária dia 11 de outubro às 9h no
espaço CIESP. Encerrando a reunião a Sra. presidente Claudia Tofoli Honório informa
que a Associação União Beneficente das Irmãs de São Vicente de Paulo de Gysegem,
mantedora da Casa do Pequeno Trabalhador protocolou em 03 de outubro de 2013 na
secretaria executiva do CMDCA , um documento comunicando o encerramento dos
seus serviços de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes
de 06 a 15 anos em 29 de novembro de 2013, no documento consta também que o
imóvel será utilizado para educação infantil gratuita, sendo que 150 vagas serão objeto
de convênio com a Secretaria de Educação do Município de Jundiaí, após algumas
discussões a respeito se seria uma iniciativa da associação ou da Secretaria Municipal
de Educação, a conselheira Célia Cerqueira de Araujo entende que foi uma iniciativa da
associação, mas que buscará informações sobre o assunto. A seguir a Sra. Presidente
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião ordinária, a
qual será o evento de Apresentação do Programa Prefeito Amigo da Criança, realizada
no dia 11 de Outubro de 2013 no auditório do 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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