Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em onze de abril de dois mil e quatorze, às 08h15, em segunda chamada, na sala
01, 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 29 verso e 30 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Elisangela Trindade (titular), Elza Alves Pereira
(suplente), Monica Waage Palma (titular), Creusa Aparecida Claudino (titular), Raquel
Semiramis César Menezes (titular), Sandro Rogério de Souza (suplente), Mariana L. Amaral
(suplente), Claudia Tofoli Honório (titular) e Célia Cerqueira de Araújo (titular). Após
cumprimentar e agradecer a presença de todos, o senhor vice-presidente Denílson Ricardo
André, declarou aberta a plenária com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação
da ata do dia 28.03.2014; 3. Apresentação Projeto Revitalizando com CMDCA
(Registros); 4. Devolutiva Acerca das Destinações ao FMDCA - Dezembro/2013; 5.
Possibilidade de Organização de Evento – 18 de Maio (Dia Nacional de Luta Contra o
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes); 6. Inscrição para Informes
Gerais. Gerais. O senhor vice-presidente Denílson Ricardo André dá inicio a reunião com
item 2. Aprovação da ata do dia 28.03.2014 colocada para votação a ata do dia 28.03.2014
foi aprovada pelos 12 conselheiros presentes, sem abstenções, seguindo item 4. Devolutiva
Acerca das Destinações ao FMDCA - Dezembro/2013; o senhor vice-presidente apresenta
a situação das destinações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA até o último dia contábil 30/12/2013, referente à campanha de arrecadação do
imposto de renda 2013-2014, expondo a plenária os valores dos recursos captados pelas
instituições que obtiveram a concessão do selo autorizando-as a captarem recursos afim de
que seus projetos pudessem ser financiados pelo FMDCA, conforme Edital CMDCA nº 11, de
18 de Outubro de 2013. As instituições e seus respectivos projetos aptas para captação são:
Associação Terapêutica de Estimulação e Linguagem – ATEAL (“Projeto Intervir para
Prevenir Linguagem Oral e Escrita”) e Pastoral de Atendimento e Integração do Menor –
PAIM “Projeto Trocando Ideias”, o senhor vice-presidente explica, que, infelizmente os
valores captados com indicação do número do selo não atingiram o valor total para
financiamento do respectivo projeto, em ambos os casos , fato este que conduz permanência
no FMDCA de todo recurso captado, considerando parte do edital 1. DA HABILITAÇÃO 1.6.
A obtenção do SELO do projeto não obriga o CMDCA ao financiamento pelo Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, caso não haja captação do valor integral do
projeto, acrescidos de 20%, a quantia arrecadada será inteiramente destinada ao FMDCA

para financiamento de outras ações ou projetos vinculados ao planejamento estratégico do
CMDCA, mediante deliberação da plenária. Após várias considerações a respeito, a plenária
delibera pelo não financiamento de ambos os projetos respeitando o edital lançado, assim
como abrir uma nova discussão futuramente na forma como esse tipo de destinação é
realizada, próximo item 3. Apresentação Projeto Revitalizando com CMDCA (Registros);
As conselheiras Rose Meire Mendes de Almeida e Patrícia Ribeiro Pierassi fazem a
apresentação da situação das Organizações Não Governamentais (ONG,s) e dos programas
municipais registrados no CMDCA, a questão da validade dos certificados assim como a
presença desse público nas reuniões do conselho.As conselheiras informam que começaram
a realização de um trabalho corpo a corpo com as instituições, neste primeiro momento
visitando aquelas que estão perto de renovar seu certificado, ouvindo e levando o
cronograma de reuniões, objetivando

maior participação. A conselheira Patricia Ribeiro

Pierassi coloca que no decorrer das visitas conseguiu perceber que algumas instituições não
conhecem o trabalho no CMDCA ou enxerga o conselho atrelado a SEMADS. A conselheira
Rose Meire Mendes de Almeida complementa que algumas instituições desconhecem o
trabalho do conselho, em especial sua ligação com as entidades; outras já participaram no
passado, mas deixaram de ir às reuniões. As conselheiras finalizam colocando que
apresentarão futuramente ao conselho informações atualizadas das entidades registradas no
conselho, assim como desejam o envio de um comunicado àquelas que há muito tempo não
renovam seus certificados. A conselheira Rosana Maria Merighi comenta que a divulgação
das reuniões em jornais, sites, etc, ajudaria na aproximação das entidades, assim como para
publicizar a captação de recursos para FMDCA e outras ações do conselho, lembrando que
há uma empresa de publicidade contratada para esse caso, a assessora Claudia Regina
Martins de Oliveira comenta que a comissão de Mobilização e divulgação precisa começar a
trabalhar para ajudar a inserir noticias no facebook ou o próprio site, pois até o momento não
houve manifestações dessa comissão que deveria dar o norte e passar demandas para a
empresa de publicidade. Solicita a todos os presentes para que entrem no facebook do
CMDCA e comecem a compartilhar as noticias, pois somente desta forma o CMDCA poderá
começar a ser conhecido. Fato que também considera relevante em relação a arrecadação
de IR da pessoa física. Embora tenha conseguido alguns espaços para outdoors, considera
importante maior empenho da comissão de divulgação do CMDCA. O conselheiro Denílson
Ricardo André apenas lembra a plenária que a empresa de publicidade foi contratada em
parceria com o Conselho Municipal de Assistência Social e que as horas mensais são
divididas entre os dois conselhos. A conselheira Simone de Andrade Pligher aproveita para
expor sua preocupação ao ver os registros das entidades e inscrição dos programas no
CMDCA, pois entende que o CMDCA ainda não faz um controle em relação as entidades e
programas no sentido das diretrizes norteadoras do trabalho, bem como da existência de
trabalhos na cidade desconhecidos pelo CMDCA. Nesse sentido, a conselheira Rose Meire
afirma acreditar que a proposta do “Revitalizando” fará este duplo viés: as entidades

conhecerão o CMDCA e o CMDCA conhecerá mais as entidades, passe-se ao 5.
Possibilidade de Organização de Evento – 18 de Maio (Dia Nacional de Luta Contra o
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes); o senhor vice-presidente
levanta a necessidade da organização de um evento em respeito ao Dia Nacional de Luta
Contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de Maio, a conselheira
Rose Meire Mendes de Almeida argumenta ser um assunto de extrema importância, e que no
ano passado, talvez por ser um grupo novo, o CMDCA não organizou nada, mas esse ano é
diferente e o conselho não pode ignorar a relevância do proposto pela data. Após debates a
plenária decide que o evento será realizado em duas frentes: dias 16 de Maio sugerido na
Câmara Municipal e 18 de Maio sugerido uma caminhada no Parque da Cidade, e alguns
conselheiros se colocaram a disposição da organização, assim como captar patrocínio. A
divulgação ficará por conta da empresa de publicidade já contratada, vinculando o evento nos
jornais e mídias do município e região, seguindo 6. Inscrição para Informes Gerais O
senhor vice-presidente Denílson Ricardo André coloca que diante das ocorrências internas
ocorridas no Conselho Tutelar II do município, o CMDCA precisa posicionar-se e oficializar o
assunto, e neste momento a convocação para uma reunião extraordinária será necessária,
sendo que depois de acertos para a melhor data ficou-se decidido que no dia quinze de abril,
às 9 horas, na Rua Rangel Pestana, nº 766, Centro, Jundiaí, ocorrerá essa reunião para
debate e oficialização do assunto. A conselheira Patrícia Ribeiro Pierassi informa que o
CMDCA através da presidente Claudia Tofoli Honório recebeu o convite para uma palestra,
com a finalidade de expor o trabalho realizado pelo conselho, dia 30 de Maio, na EMEB
Lucirio Valli, localizada na Rua Henrique Rocha Block, nº 92 - Vila Maringá/SP, comenta que
a presença da presidente está confirmada e seria interessante a presença de mais
conselheiros. O conselheiro Alexandre Moreno Sandri informa sobre o Fórum da Saúde
Mental, a ser realizado dia 21 de maio, no complexo da Argos - Auditório Elis Regina,
comenta que dia 22 será uma atividade no território do Jardim São Camilo e dia 23 a
caminhada do terminal central até a praça da matriz, o evento está sendo organizado por
uma comissão e as demais informações e o cronograma final serão encaminhados
posteriormente. A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida informa que esteve na reunião
do Conselho Municipal de Educação ocorrido em 10.04 quando foi apresentado o PPA da
Educação pelo Secretário Municipal da Educação e que está à disposição para encaminhar
ao CME as questões surgidas no CMDCA, também informa que dia 25 de Abril, na
Universidade de São Paulo – USP, defenderá sua tese convidando a todos. O senhor vicepresidente Denílson Ricardo André esclarece que na reunião do dia 03 de abril, no Cras Novo
Horizonte, foi decidido que o evento da REDECA sobre gravidez na adolescência ficará para
final de agosto, os representantes das entidades presentes disponibilizaram seus espaços se
for necessário. A Assessora Claudia Regina Martins de Oliveira informa a todos que estão
exposto em alguns pontos da cidade outdoors referente a campanha de destinação de
imposto de renda, comenta ainda que foram entregues folders da campanha em vários

escritórios, sindicato dos funcionários públicos e na empresa Astra .A seguir o senhor vicepresidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, esta
extraordinária, que será realizada no dia quinze de abril de dois mil e quatorze, às 9 horas, na
Rua Rangel Pestana, nº 766, Centro, Jundiaí. 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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