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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em onze de outubro de dois mil e treze, 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 17 verso e 18 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Marta Aparecida
Hegedeus Baroni (Suplente), Elisangela Trindade (Titular), Monica Flores Ardigo Moreira
(Suplente), Rose Meire Mendes de Almeida (Titular), Marília Isabel Fernandes D. Souza
(Titular) e Roberto Gonçalves de Sá (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 Atas das Reuniões
dos dias 27.09.2013 e 04.10.2013; 3. Deliberação: Ementa da ata do dia 13.09.2013;
4. Deliberação: Edital de Apresentação de Projetos; 5. Informes Gerais; 6.
Apresentação do PPAC - Programa Prefeito Amigo da Criança 2013-2016.
Cumprimentando e agradecendo a presença de todos, a Senhora Presidente Claudia
Tofoli Honório, declarou aberta a plenária com a leitura do item 3. Deliberação: Ementa
da ata do dia 13.09.2013 a Sra. presidente esclarece o motivo da errata da ata do dia
13.09.2013, onde a conselheira Rita Inês Aparecida S. Marques solicita correção na fala
dela na reunião do dia 13/09/13, onde a mesma solicita sua saída na plenária por estar
sem condições emocionais de continuar, e não do conselho como foi colocado em ata, o
item foi aprovado unanimemente, seguindo item 2. Aprovação da Atas das Reuniões
dos dias 27.09.2013 e 04.10.2013 aberta para votação as duas atas foram aprovadas
por todos conselheiros presentes aptos a voto passando ao item 4. Deliberação: Edital
de Apresentação de Projetos a Sra. presidente coloca sobre a importância das
modificações do Edital para financiamento de projetos, diante de todas ações levantadas
até o momento através do Planejamento da Gestão do CMDCA 2013-2015, até então o
CMDCA acabava sendo apenas um financiador de projetos e não avaliava os resultados
e os seus impactos ao nosso público, “a criança e o adolescente”, a partir de agora
pretendemos trabalhar nesse sentido não apenas como um financiador mas sim avaliar
melhor os projetos recebidos. As ações estratégicas às quais os projetos precisarão estar
em conformidade são: Gravidez na Adolescência, Drogadição e Acolhimento Institucional
e fila de atendimentos, a senhora presidente acrescenta que do edital constará anexos
que deverão ser preenchidos e entregues no momento da inscrição, dentre as sobre de
que forma a entidade fará as avaliações do projeto, lembrando que estas avaliações
deverão ser trazidas ao CMDCA periodicamente. Desta forma este conselho terá
condições de defender, junto a secretaria afeta a continuidade das ações de projeto, mas
em forma de política pública. Informa também que será publicada uma resolução
informando ser este o último ano em que será feita a captação de recursos “casados”, via
selo. Entende este conselho, após alguns questionamentos e estudos que esta forma de
vinculação do imposto destinado é ilegal e o CMDCA não pode mais ser conivente com
esta prática. A secretaria executiva encaminhará aos senhores conselheiros, via email, o
texto a ser publicado, leiam com atenção, troquem idéias entre vocês, se surgir dúvidas,
liguem ou mandem email, por favor, pois queremos que este edital saia de uma forma
bem clara, teremos ajuda da conselheira Fátima Aparecida Massucato Geraldo do setor
técnico da Semads que nos auxiliará na parte de documentação para que seja um edital
claro e fácil entender. Outro assunto que gostaria de deliberar, se possível hoje, é sobre o

repasse de 20% do valor que a entidade capta. Precisamos definir se ele será extinto ou
não, a conselheira Simone de Andrade Pligher expõe que seu receio é deliberamos pela
extinção dos 20%, e o FMDCA não ter mais condições financeiras para realização de
palestras, capacitações, eventos, a própria campanha do fundo as quais já estão nos
nossos planos, neste momento a senhora presidente questiona 1-). Quem é a favor de
extinguir os 20%, nenhum conselheiro votou a favor, 2-). Quem é a favor de limitarmos a
10%? Novamente nenhum conselheiro foi a favor, 3-). Quem é favor que continue como
está hoje, os 20%? Essa última proposta foi aprovada por todos conselheiros presentes,
próximo item 5. Informes Gerais A conselheira Marta Aparecida Hegedeus Baroni
convida todos para palestra show em Jundiaí, com David Portes, dia 29 de outubro, às
19h30 às 22h00, no Grêmio CP, Rua Rangel Pestana, nº 344, Centro. A conselheira
Tutelar Jussânia Rita Lamarca Scapin convida todos para lançamento do seu livro “A
História Sob os Degraus” o qual conta sobre a memória e revitalização do Escadão em
Jundiaí – SP como espaço público de lazer e eventos, dia 16 de outubro, às 8h30, na
sala dos relógios no Complexo Fepasa, Avenida dos Ferroviários, nº 1760, Centro. O
conselheiro Ricardo Marge Pereira convida para o evento de Inauguração das Novas
Instalações do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola de Jundiaí, dia 23 de
outubro, às 18h, no CIEE, Rua 23 de Maio, nº 38, Bairro Vianelo. A ouvinte Luci convida
todos para o evento Caminho da Seda e Fidelity – Raça, Espetáculo Especial de Abertura
com o grupo Delicato da Cia de Dança da APAE de Jundiaí, dia 18 de outubro, às 20h,
no Teatro Polytheama, seguindo item 6. Apresentação do PPAC - Programa Prefeito
Amigo da Criança 2013-2016 O conselheiro e Vice - presidente do CMDCA e também o
articulador do Programa Prefeito Amigo da Criança, Denílson Ricardo André, comenta
que o programa será uma forma de 1. Retomar as propostas deliberadas na 8ª
Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; 2. Implantar e
implementar políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes, tendo como
finalidade dar direção enquanto controle social para construção do nosso plano municipal
com a ajuda do CMDCA e da CMAA - Comissão de Acompanhamento e Avaliação e 3.
Ajudar a Semads no funcionamento do serviço Observatório da Criança e do Adolescente
que fará o controle e avaliação dos serviços voltados à criança e ao adolescente da
cidade avisa que este observatório já está sendo implantado, mas não pode ficar apenas
dentro da prefeitura, cabe ao CMDCA ajudar no funcionamento desse serviço, a seguir
passa a palavra a senhora presidente Claudia Tofoli Honório, que abre a palestra
agradecendo novamente a presença de todos e enfatiza a presença das autoridades, o
Sr. Claudio Ernani Marcondes Miranda, Secretário Municipal de Saúde e hoje
representando o Sr. Prefeito Pedro Bigardi, onde ele resume em poucas palavras a
importância desse projeto para Jundiaí, aproveita para falar alguns tópicos referente a
área da saúde de Jundiaí, a seguir a Sra. Presidente apresenta a Sra. Marilena Perdiz
Negro, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, onde ela comenta
sobre a importância de estarmos cada vez mais com um olhar atento a todas as ações
que envolvam crianças e adolescente, comenta que a SEMADS está fazendo várias
ações para este segmento e que o CMDCA pode contar com a SEMADS como parceiro,
a seguir a Sra.. Presidente apresenta o Sr. Celso Luís Arantes, vereador, ele coloca que
esta representando a Câmara Municipal de Jundiaí e que estará atento para o que for
necessário para ajudar a comissão do CMAA, passada a palavra para Dra. Carmem
Lúcia da Silva, presidente da Comissão de defesa da Criança e do Adolescente da 33ª
subseção da OAB que também enfatizou a importância, tanto deste evento que marca a
união de poder público, conselho e sociedade na busca de garantir os direitos das
crianças e do adolescente, como do programa que busca fazer com que se cumpra o que
esta no ECA e CF definidos, a criança e o adolescente como prioridade absoluta. Dando
continuidade a reunião a Sra. Presidente diz que está satisfeita pois o CMDCA conseguiu
trazer a palestrante Jeniffer Caroline Luiz, da Fundação ABRINQ para esclarecer e
explicar qualquer dúvida acerca deste importante programa, dando inicio a apresentação

do Programa Prefeito Amigo da Criança 2013-2016, a palestrante Jeniffer Caroline Luiz
deixa bem claro que o principal objetivo desse projeto é operacionalizar o que já existe na
lei, pois todos sabem que crianças e adolescentes tem prioridade total, além de que o
programa surge para fortalecer cada vez mais o papel do município em relação a tudo
que se refira a criança e adolescente, a última gestão tivemos a participação de 1566
municípios, e em 2013 até o momento temos 1285 adesões de municípios, esse projeto
é dividido em 6 etapas, 1-Mobilização,2- Identificação de problemas e soluções, 3Sistematização, 4- Análise Setorial, 5- Consolidação e 6- Aprovação, divulgação e
institucionalização, cabe ao município cumprir todas as etapas para ser reconhecido ,
lembrando que nem todas as adesões chegam até o final do projeto (ANEXO), a seguir a
Sra. presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião
extraordinária que será realizada no dia 18 de Outubro de 2013 na ESEF – Escola
Superior de Educação Física. 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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