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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em seis de setembro 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 12 conselheiros aptos a
voto e ouvintes, que assinaram o livro de presença de reuniões do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, às folhas 12 verso e 13 frente. Justificaram ausência os
conselheiros: Simone de Andrade Pligher (Titular), Raquel Semiramis César Menezes
(Titular) e seu suplente Roberto Gonçalves de Sá, Mônica Waage Palma (Titular), Rosana
Maria Merighi (Titular) e sua suplente Fátima Aparecida M. Geraldo, Ricardo Marge Pereira
(Suplente). Cumprimentando a todos, a Senhora Presidente Claudia Tofoli Honório, declarou
aberta a plenária com a leitura do item 1. Leitura Pauta; 2. Aprovação da Atas das
Reuniões Ordinária e Extraordinária dos dias 09/08/2013; 23/08/2013 e 30/08/2013; 3.
Programa Prefeito Amigo da Criança; 4. Deliberar sobre Conselheiros Faltosos; 5.
Retomada sobre Discussões Acerca do Planejamento CMDCA 2013; 6. Informes Gerais,
Cumprimentado e agradecendo a presença de todos a Senhora Presidente Claudia Tofoli
Honório dá inicio a reunião com 1. Leitura Pauta, após a leitura comenta sobre o local da
reunião, esclarece que até o final de outubro as reuniões serão em locais alternados, uma
semana será no CIESP e outra na ESEF, solicita aos conselheiros que aproveitem para
analisar os espaço, pois, o CMDCA fará poderá optar por mudar o local de suas reuniões,
sendo assim passa para o

item 2. Aprovação da Atas das Reuniões Ordinária e

Extraordinária dos dias 09/08/2013, 23/08/2013 e 30/08/2013, as atas dos dias 09/08/13 e
23/08/2013 foram aprovadas por unanimidade, apenas na ata do dia 30/08 foi solicitado pela
conselheira Rose Meire para que seja alterada sua fala, onde disse na última reunião que
entende ser imprescindível que as instituições tenham um bom relacionamento junto ao
Conselho Tutelar, mas com o órgão Conselho Tutelar e não com os conselheiros, de forma a
respeitar a impessoalidade do serviço, será alterada e retornará para aprovação na próxima
reunião, dando continuidade a reunião, passou-se para o ítem 3. Programa Prefeito Amigo
da Criança, o conselheiro Denílson Ricardo André diz que o Prefeito Pedro Bigardi aderiu ao
Programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq no início do ano. Com isso, a
Administração Municipal, assume compromissos de organizar e transmitir as informações
ligadas às ações municipais nas áreas de saúde, educação, assistência social e orçamentária
e que estes compromissos devem ser executados durante os quatro anos de governo. O
conselheiro Denilson ressaltou que ele foi nomeado articulador do Programa no município e
por isso terá a incumbência de viabilizar a constituição de Comissão Municipal de

Acompanhamento e Avaliação composta pelas secretarias de educação, saúde, assistência e
finanças, bem como agentes do sistema de garantia de direitos tais como Vara da Infância e
Juventude, Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos de Crianças
e Adolescentes e organizações da sociedade civil que trabalhem com esta temática; A
ouvinte Selma Regina de Oliveira questiona sobre a função da comissão e o que ela deve
fazer na prática, o conselheiro Denílson Ricardo André comenta que esta Comissão deverá
ser constituída através de decreto municipal e terá a responsabilidade de acompanhar a
execução das atividades propostas pela Fundação Abrinq, é ela quem irá validar as
informações remetidas ao Programa Prefeito Amigo da Criança; a conselheira Maria
Aparecida Ribeiro da Costa comenta que a comissão tem que discutir os indicadores e
passar por plenária, é bem organizado, a comissão tem que fazer comparação, analisar as
informações fornecidas e somente depois de estar seguro das informações é que são
inseridas na planilha, isso demanda tempo, comenta ainda que na gestão anterior eram o
órgão gestor que indicava os representantes de cada pasta, a Sra, Presidente comenta que é
importante a participação dos conselheiros do CMDCA, a conselheira Célia Cerqueira
esclarece que é muito importante que o órgão gestor ao indicar algum representante da pasta
tem que estar ciente da importância da participação dele neste ou em outro conselho, tem
que colaborar para a efetiva participação, a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida diz
que no conselho da educação está sendo discutido sobre a participação não só do
conselheiro Titular bem como a participação do conselheiro Suplente, por isso a importância
da colaboração do órgão gestor é de extrema necessidade, o conselheiro Denílson Ricardo
André comenta que enviará por e mail algumas orientações sobre este programa para que
todos leiam com atenção e na próxima reunião definir esta comissão, continuando a reunião,
passou para o próximo item 4. Deliberar sobre Conselheiros Faltosos; 5. Retomada sobre
Discussões Acerca do Planejamento CMDCA 2013, a Sra, Presidente Claudia Tofoli
Honório esclarece que é importante que os conselheiros tenham a visão sobre a participação
de todos no CMDCA, (CONFORME ANEXO), hoje o conselho está desfalcado, pois em um
dos segmentos os conselheiros não tem participado, os conselheiros titulares e tampouco dos
suplentes, precisamos ser mais rigorosos, pois estamos aqui para trabalharmos seriamente,
penso que está na hora de revermos se alguns segmentos realmente devem continuar na
composição do conselho, se realmente esta quantidade de conselheiros é necessária, são
perguntas que devemos nos fazer, pede a todos que pensem nisto e que possamos discutir
em outro momento, o conselheiro Denílson Ricardo André comenta que acha necessário
encaminhar os nomes dos faltosos e decidir o que farão com estes dados, a conselheira
Rose Meire Mendes de Almeida acha que devem ter discernimento e criar um meio de
comunicação entre os conselheiros, o conselheiro Daniel Polo diz que tudo que a plenária
decidir em relação as mudanças da composição deverão ser colocadas em prática na

próxima gestão isso de acordo com a legislação, o conselheiro Luiz Alessandro Baggio
coloca que os conselheiros suplentes deverão ser mais participativos, eles tem que se interar
do que está acontecendo para que possam substituir com precisão e segurança o seu titular,
a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida sugere que o CMDCA envie ofício aos
conselheiros Ilson Silva Santos e Rita Inês Ap. Souza Marques (ambos Titulares)
comunicando sobre a ausência deles no conselho e sua saída , bem como a convocação dos
seus suplentes, a Sra. Presidente Claudia Tofoli Honório coloca para a plenária deliberar
sobre esta sugestão, por unanimidade, fica decidido que será encaminhado ofício aos
titulares comunicando a suas saídas e um ofício convocando os suplentes para a
substituição, caso os suplentes não se apresentem ou não queiram assumir, fica decidido que
a plenária promoverá eleição próximo ítem 5. Retomada sobre Discussões Acerca do
Planejamento CMDCA 2013, o conselheiro Denílson Ricardo André comenta que é um
assunto que deverá ser retomado em outra ocasião, pois demanda tempo, solicita apenas
aos conselheiros que revejam toda a estrutura do CMDCA, para que possam estar discutindo
posteriormente, passando ao último item da pauta 5. Informes Gerais; a conselheira Rose
Meire Mendes de Almeida, comenta que a reunião do SINASE embora tenha alterado a data
para que a Fundação Casa tivesse tempo hábil para retornar com alguns dados solicitados,
não houve retorno e tampouco a participação de algum representante, comenta que somente
o antigo Sinal Amarelo, hoje CREAS, deu devolutiva de alguns dados, a conselheira Maria de
Fátima Lima Silva diz que sua titular está de férias e que sua participação é meia complicada
pela falta de funcionário no seu setor, aproveita a oportunidade e oferece o espaço físico da
PINACOTECA para realização das reuniões, a Assessora da Secretaria Executiva do CMCA,
Claudia Regina M.Oliveira comunica a todos os presentes que a Secretaria Executiva mudou
de endereço e que agora esta localizado na rua Rangel Pestana, 766 – Centro – Jundiaí, o
telefone é 4586 – 0698, Casa da Cidadania. Neste momento, a senhora presidente Claudia
Tofoli Honório declara encerrada a reunião convidando a todos para a próxima reunião
ordinária que será realizada no dia 13 de Setembro de 2013 no espaço do CIESP, Eu,
Claudia Regina Martins de Oliveira , secretária “ad hoc”_____________ lavrei a presente ata,
que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura da presidente.
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