Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em onze de julho 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 36 verso e 37 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Raquel Semíramis César Menezes (Titular) e sua suplente Claudinéia de Lima Abe,
Creusa Aparecida Claudino (Titular), Sandro Rogério de Souza (Suplente), Maria Aparecida R. Costa (
Titular), Mariana L. Amaral (Suplente) e Daniel Polo (Titular). 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 da Pauta; 2. Aprovação da ata do dia 27/06/2014; 3. Substituição de
representante junto ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer – CMEL; 4. Informes Gerais 5.
“Café da Manhã” para Gestores de Entidades. A senhora presidente Claudia Tofoli Honório dá inicio
a reunião com os devidos cumprimentos aos conselheiros, seguindo pelo item 2. Aprovação da ata do
dia 27/06/2014 colocada para votação a ata do dia 27/06/2014 não foi aprovada por falta de quórum,
seguindo 3. Substituição de representante junto ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer –
CMEL A senhora presidente coloca que o conselheiro Luis Alessandro Baggio representante do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente junto ao Conselho Municipal de Esporte
e Lazer passou a ser titular, uma vez que o conselheiro Aparecido Luciani se afastou, solicitou então
ao conselho mais um representante, entretanto entre os conselheiros presentes não houve interesse
de ninguém, neste momento ficou sugerido que o conselheiro traga um calendário de reuniões,
apresentando as ações e os trabalhos que o CMEL vem fazendo, desta forma e contando com a
presença dos demais conselheiros, entre eles alguém poderá se interessar pela vaga. Seguindo item
4. Informes Gerais A conselheira Maria Aparecida da Silva convida todos para Festa Julina, dia 26/07,
das 13h30 às 16h30, na Associação e Comunidade Casa de Nazaré, a entrada será um 1 kg de
alimento não perecível. A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida convida para reunião do
Conselho Municipal de Educação de Jundiaí, dia 24/07, às 14h30, a reunião tratará sobre o encontro
com o tema Conselho de Escola e será realizado na Universidade Paulista – UNIP de Jundiaí, dia
28/08, período da tarde, contando com a presença da Sr Daniel Gomes - articulador estadual do
programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, e equipe. A Sra. Claudia Regina M. de Oliveira
convida para o “Fórum Regional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS de
Jundiaí”, dia 14/07, das 19h às 21h, no Salão da Cúria Diocesana de Jundiaí. A conselheira tutelar
Kelly Cristina Galbieri informa que o CMDCA poderá descartar a reunião entre SEMADS e os
Conselhos Tutelares conforme alinhado na última reunião ordinária dia 27/06, pois já foi realizada
reunião entre o prefeito e os conselhos tutelares do município de Jundiaí, onde as dificuldades e
dúvidas deste órgão foram levadas e segundo a conselheira o prefeito se comprometeu a tomar as
devidas providencias para alcançar as melhores soluções. A conselheira Monica Waage Palma informa
que
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“Comprometimento”, dia 13/08, às 18h30, no auditório do CIESP, seguindo item 5. “Café da Manhã”
para Gestores de Entidades A senhora presidente Claudia Tofoli Honório deu inicio ao evento,
agradecendo a presença dos conselheiros e representantes das entidades, expondo que o encontro foi

pensado de modo especial aos gestores das entidades de atendimento a crianças e adolescentes do
município de Jundiaí, para aproximação, integração e troca de ideias entre pessoas que lutam em prol
deste público, que é prioridade, em termos da lei, além de relembrarmos conquistas e especialmente
estreitarmos laços para planejamento do futuro, neste momento a senhora presidente dá a palavra
para a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida que inicia sua apresentação sobre atuação e
importância dos conselhos na sociedade. Ao término da apresentação a senhora presidente convida
todos para tomar um café. Dando continuidade à reunião, as autoridades presentes, o Sr. Durval Lopes
Orlato, Vice-Prefeito e também Secretário Municipal de Educação e a Sra. Secretária Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social, Marilena Perdiz Negro, homenageiam a iniciativa do CMDCA,
destacam a extraordinária importância dos conselhos nas discussões e ações entre o poder público e a
sociedade civil, seguindo a senhora presidente dá a palavra aos representantes de entidades de
atendimento a crianças e adolescentes do município de Jundiaí,

os quais fazem uma breve

apresentação pessoal e da entidade que representa. Finalizando o encontro, a senhora presidente
apresenta um histórico das ações do CMDCA realizadas pelos atuais membros, Gestão 2013-2015,
aproveita para informar também que Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA de Jundiaí, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 7.102 de 25 de julho de 2008, torna
público que se encontram abertas as inscrições para financiamentos de projetos pelo Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA às entidades registradas neste CMDCA e que tenham
programas de atendimento às crianças e adolescentes, conforme definido neste Edital CMDCA nº 01
de 27 de Junho de 2014, publicado em Imprensa Oficial do Município de Jundiaí, nº 3948 em 04 de
Julho de 2014. A seguir a senhora presidente declara encerrado o agradável encontro, agradecendo a
presença de todos conselheiros e ouvintes, convidando a todos para a próxima reunião ordinária, que
será realizada no dia vinte e cinco de julho 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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