Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em doze de setembro 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 42 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Rose
Meire Mendes de Almeida (titular), Raquel Semíramis C. Menezes (titular) e sua suplente Claudinéia
de Lima Abe, Alexandre Moreno Sandri (titular), Marilia Isabel F. D. Souza (titular), Elisangela Trindade
(titular). Após cumprimentar e agradecer a presença de todos, A presidente Claudia Tofoli Honorio,
declarou aberta a plenária com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do dia
05/09/2014; 3. Acertos Conferência Lúdica; 4. Inscrição para Informes Gerais 5. Planejamento. A
senhora presidente Claudia Tofoli Honório dá inicio a reunião com os devidos cumprimentos aos
conselheiros e ouvintes prosseguindo ao próximo item 4. Planejamento: A Sra. Carolina Rodrigues
Vitti dá continuidade de planejamento do conselho, e coloca a necessidade de mais encontros para
finalizar o trabalho, dando seqüência na leitura e discussão das ações estratégicas (Fila nos
atendimentos e Gestão e estrutura do CMDCA e FMDCA) e nas novas propostas que surgiram, para
inserção no material levantado até momento. Após a discussão dos itens, a Sra presidente informa na
próxima reunião ordinária, dia 26 de setembro, a mediadora do planejamento estará presente, para dar
continuidade ao trabalho, passando ao item 3. Acertos Conferência Lúdica: A senhora presidente
dispõe que em reunião com a comissão organizadora da conferência livre, ficou decidido que a forma
de inscrição dos adolescentes será através das entidades, que serão chamadas para a próxima
reunião ordinária em 26 de setembro, e seus representantes farão a inscrição, a comissão levantará o
número de inscrições, e após cada instituição saberá o número de adolescentes que poderá inscrever,
seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 05/09/2014: A ata não foi colocada para votação por falta
de quórum, próximo item 4. Inscrição para Informes Gerais: A ouvinte Sra. Lucinda Lopes Cantoni,
solicita a plenária a apresentação ao conselho do “Projeto Mudando o Jogo” desenvolvido pelo
CEDECA, para meados do mês outubro. A conselheira e coordenadora da comissão do SINASE,
informa que em 30 de setembro, das 8h30 às 12h00, no auditório Elis Regina (Complexo da Argos),
ocorrerá o “Encontro para consolidação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e
construção da rede viabilizadora de políticas de juventude", pedindo aos presentes que participem e
sensibilizem os demais atores da luta dos direitos da criança e do adolescente. A conselheira Monica
Waage Palma informa o CIESP promoverá um debate entre os candidatos políticos da região de
Jundiaí ao cargo de deputado federal, será um espaço de apresentação do plano de trabalho deles, a
ser realizado em 18 de setembro, às 19 horas, no CIESP. A seguir a senhora presidente declara
encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será realizada no dia vinte e seis
de setembro 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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