Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em oito de agosto 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 39 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Claudia Tofoli Honório (Titular), Célia Cerqueira de Araújo (Titular) e sua suplente Selma
Regina de Oliveira, Raquel Semíramis Cesar (Titular), Luis Alessandro Baggio (Titular), Marilia Isabel
F. D. Souza (Titular), Elisangela Trindade (Titular). Após cumprimentar e agradecer a presença de
todos, o conselheiro Ricardo Marge Pereira, declarou aberta a plenária com a leitura da pauta 1.
Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do dia 25/07/2014; 3. Deliberação: Resolução da Comissão
de Registro; 4. Informes da Comissão de Registro; 5. Calendário de Atividades voltadas para a
Avaliação Diagnóstica do MAPA da Fundação ABRINQ e Construção do Plano Municipal para a
Infância e Adolescência; 6. Inscrição para Informes Gerais. A reunião foi presidida pelo conselheiro
Ricardo Marge Pereira, membro da mesa diretora, por motivo de férias da senhora presidente Claudia
Tofoli Honório, o conselheiro dá inicio a reunião solicitando a inversão da pauta até a chegada demais
conselheiros, começando pelo item 5. Calendário de Atividades voltadas para a Avaliação
Diagnóstica do MAPA da Fundação ABRINQ e Construção do Plano Municipal para a Infância e
Adolescência: na presença da mediadora do planejamento das atividades do CMDCA, Carolina Vitti
Domingues, os conselheiros discutem as melhores datas dos próximos encontros que abordarão sobre
o planejamento do conselho, considerando as ações estratégicas já levantadas. As datas ficam
alinhadas para: 22/08/2014 (Reunião Ordinária), 05/09/2014 (Reunião Extraordinária) e 12/09/2014
(Reunião Ordinária), seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 25/07/2014: colocada para aprovação,
a ata do dia 25/07/2014 é aprovada, sem alterações ou abstenções, com 11 votos, passando para o
item 3. Deliberação: Resolução da Comissão de Registro: com a apresentação da proposta para
resolução que dá legitimidade as atribuições da Comissão de Registro, a plenária discute, algumas
alterações são feitas, contudo a proposta é aprovada com 10 votos, e a abstenção da conselheira
Rose Meire Mendes de Almeida, passando item 4. Informes da Comissão de Registro: A conselheira
Patrícia Ribeiro Pierassi coloca a necessidade de deliberação pela plenária, para utilização de recurso
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, para realização do próximo
evento para os gestores das entidades registradas no conselho, a fim de conscientizar a importância
da participação do terceiro setor no conselho, e também apresentar resultado do trabalho de
proximidade com essas instituições, realizado pela Comissão de Registro. Neste momento a plenária
delibera a realização do encontro, que poderá ser chamando de “2º Café da Manhã para Gestores”,
ficando agendado para 10/10/2014 (Reunião Ordinária), próximo item 6. Inscrição para Informes
Gerais: A conselheira Monica Waage Palma convida para o encontro com Willian Lin abordando
“Motivação, sucesso e felicidade no trabalho voluntário”, dedicado a todos que já realizam um trabalho

voluntário, ou aqueles que desejam fazê-lo, será realizado pela Associação do Voluntário Amigo –
AMA, em 13/08/2014, às 18h30, no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP. A
conselheira Maria Aparecida R. da Costa comenta sobre o sucesso da “III Semana Regional do Bebê”,
ocorrida de 02 a 09 de agosto, a abertura lotou o Teatro Polytheama, cerca de 70 atividades foram
realizadas durante a semana, a conselheira informou também que através da aprovação do projeto de
lei pela Câmara Municipal, a “Semana do Bebê de Jundiaí,” passa fazer parte do calendário de eventos
do município, é um projeto a longo prazo, mas conclui refletindo que investir na criança é fundamental.
Aproveitando o assunto, parabeniza a participação do coral da Pastoral de Atendimento e Integração
do Menor- PAIM na abertura da “III Semana Regional do Bebê”, através da representante Fernanda B.
Gallo. O conselheiro Denílson Ricardo André parabeniza a participação do adolescente Ezequiel H.
Santos Nascimento, de 16 anos, assistido pela PAIM há 8 anos. O adolescente Ezequiel se apresenta
e agradece a oportunidade. Seguindo, o conselheiro Denílson Ricardo André informa sobre para “1º
Círculo de Diálogo no Jardim São Camilo”, dia 11/08/2014, às 19h00, relatando que a atividade faz
parte processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Local e irá contribuir para o
aprimoramento das intervenções públicas realizadas naquele território. A conselheira Soraia Cristiane
Cardoso Santos, assistente social da Pio Lanteri, entidade que atua no Jd São Camilo, compartilhará a
informação no local. Finalizando, o conselheiro Denílson Ricardo André aproveita para informar que já
não está lotado na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, que
agora faz parte da Secretaria Municipal da Casa Civil, através da diretoria responsável pelo apoio aos
conselhos e entidades comunitárias, ele agradece a confiança recebida. Dessa forma, não integra mais
o CMDCA pela SEMADS e que aguarda resoluções nesse sentido. A seguir o conselheiro Ricardo
Marge Pereira declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião ordinária que
será realizada no dia vinte e dois de agosto 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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