CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JUNDIAÍ
LEI MUNICIPAL 7.102 DE 25 DE JULHO DE 2008
Secretaria Geral: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 504 - Centro
Tel/fax (11) 4583-7300 - Cep 13201-002 - JUNDIAÍ-SP

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em doze de abril de dois mil e treze, às 08h15, em segunda
chamada, no CIESP - JUNDIAÍ - Avenida Navarro de Andrade, s/nº (antiga Av.
Projetada), Vila Hortolândia - Jundiaí/SP, 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 fls. 98 vs e 99 frente. Justificou a ausência da
reunião os conselheiros: Rita Inês Aparecida Souza Marques, Valdir Donizete Segato,
Edmir Francisco Stephanin, Márcia Roseli Henrique, Claudio de Souza, Maria de
Fátima Lima Silva. Cumprimentando a todos, o conselheiro Aparecido Luciani
(presidente na gestão anterior) esclareceu que estaria presidindo a reunião até a
escolha no novo presidente e assim declarou aberta a plenária. Iniciou os trabalhos
com a leitura da pauta: 1. Apresentação de todos os Conselheiros; 2. Eleição da
Mesa Diretora; 3. Formação de Comissões; 4. Informes Gerais. 1. Apresentação
de todos os conselheiros: O Sr. Aparecido Luciani lembrou a todos que esta é a
primeira reunião ordinária deste Conselho, cuja posse ocorreu no dia 05 de abril de
2013 e por esse motivo pediu a todas as pessoas presentes que se apresentassem e
que quando fosse conselheiro se manifestasse como Titular ou Suplente. Após as
apresentações, verificou-se a presença de 19 (dezenove) conselheiros aptos a voto.
Foram entregues a todos os conselheiros uma pasta contendo a Lei de Criação do
Conselho, Regimento Interno e o Estatuto do CMDCA. 2. Aprovação das atas das
reuniões anteriores: o Senhor Aparecido Luciani esclareceu que, antes da
procedermos com a eleição da mesa diretora, seria necessário incluir na pauta a
aprovação das atas das reuniões anteriores: dia 08 (oito) de março, 22 (vinte e dois)
de março e 05 (cinco) de abril (extraordinária), solicitando autorização dos
conselheiros para esta inclusão; os conselheiros presentes aprovaram a inclusão
deste item na pauta e ato contínuo, aprovaram as atas sem restrições. Dando
prosseguimento à reunião, passou para o próximo item da pauta: 3. Eleição da Mesa
Diretora: O conselheiro Aparecido Luciani esclareceu que, seguindo o Regimento
Interno do Conselho, primeiramente, se votará no presidente e após vice-presidente,
primeiro e segundo secretários, respectivamente. Após os esclarecimentos, solicitou
aos interessados a concorrer à presidência que se colocassem a frente de todos:
apresentaram-se os conselheiros Daniel Rossin Pólo e Rose Meire Mendes de
Almeida; neste momento a conselheira Maria Aparecida da Silva pediu a palavra e
com uma breve justificativa indicou, como sua candidata, a conselheira Claudia Tofoli
Honório, dizendo sobre a importância dela no Conselho e do trabalho que ela já estava
desenvolvendo como vice-presidente do antigo biênio; a conselheira Creusa Aparecida
Claudino comentou sobre sua expectativa de estar fazendo parte nesta nova fase do
Conselho e questionou sobre a validade da indicação, lhe foi explicado que, uma vez
indicado, cabe a própria pessoa decidir sua participação. A Conselheira Claudia Tofoli
Honório aceitou a indicação. Prosseguindo, cada um dos três candidatos explanou
seus motivos que os levaram à candidatura de presidente. Aberta a votação (aberta) a
conselheira Rose Meire Mendes de Almeida, obteve 03 (três) votos, Daniel Rossin
Polo, obteve 08 (oito) votos e Claudia Tofoli Honório também 08 (oito) votos. Em razão
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do empate, procedeu-se nova votação, onde conselheira Claudia Tofoli Honório
obteve 11 (onze) votos e o conselheiro Daniel Rossin 08 (oito) votos. Para a vicepresidência, habilitou-se apenas o conselheiro Denilson Ricardo André, primeiro
Secretário o conselheiro Ilson Silva Santos e como segundo secretário a conselheira
Simone de Andrade Pligher; finalizada a eleição da mesa diretora, o conselheiro
Aparecido Luciani agradeceu a todos e se despediu como presidente, deixando claro
que, ainda continuará como conselheiro e que poderão contar com ele no que for
necessário. A Sra. Presidente Claudia Tofoli Honório, agradeceu o ex-presidente pelo
trabalho desempenhado e a todos que acreditam no seu trabalho, pontuando que
neste biênio irão trabalhar ainda mais e que com certeza farão um conselho ainda
melhor; explicou sobre a importância das comissões e da necessidade de se dedicar a
elas, pois são o coração e o pulmão do Conselho, por isso antes de se formar as
comissões achou melhor cada representante explicar a função de cada uma delas,
para depois os conselheiros decidirem de qual comissão fará parte; o conselheiro Ilson
Silva Santos esclareceu sobre a Comissão de Políticas e Análise de Planos e Projetos,
onde se analisa os projetos, propõe critérios para a transferência de aplicações e
recursos do FMDCA, Planejar e coordenar as Conferências Municipais, os Seminários,
capacitações voltadas aos direitos da Criança e do Adolescente; dentre outras
atribuições, o conselheiro Ricardo Marge explicou que a Comissão de Divulgação e
Mobilização; a conselheira Elisângela Trindade falou sobre a Comissão de Registro
onde destacou a importância desta comissão, pois é esta comissão a encarregada de
analisar todos os documentos das entidades e de fazer visitas para verificar a
tipificação de cada uma delas,a Sra. Presidente falou sobre a comissão de legislação,
onde disse que é importante estar inteirado nas leis, e que é através desta comissão
que se pode correr atrás de resoluções, etc.,foi falado sobre a importância de se ter
uma Comissão de Finanças para estar bem redondinho na hora de prestar contas, a
seguir a Sra. Presidente começou a formar as comissões e ficou assim: Comissão de
Políticas e Análise de Planos e Projetos: Ilson Silva Santos como coordenar desta
comissão e os integrantes Celia Cerqueira de Araujo, Creusa A. Claudino, Daniel
Rossin Pólo, Elza de Lima, Maria Aparecida da Silva, Maria Aparecida Ribeiro da
Costa, Monica Flores Ardigó Moreira,Roberto Gonçalves de Sá, Rosana Merighi, Rose
Meire Mendes de Almeida e Simone de Andrade Spligher como apoiadores, a seguir
formou-se a Comissão de Divulgação e Mobilização onde Daniel Rossin Pólo ficou
como coordenador e Luiz Alessandro Baggio, Marilia Souza, Marta Ap. Hegedus
Baroni, Ricardo Marge Pereira e Sandro Rogério de Souza como apoiadores,
Comissão de Registro, a conselheira Elisângela Trindade ficou coordenadora e
Denilson Ricardo André, Marta Ap. Hegedus Baroni e Patrícia Ribeiro Pierassi como
apoiadores, a Comissão de Finanças ficou formado com Nivaldo Ferreira da Silva
como coordenador e Claudio de Souza, Fátima Massucato Geraldo, Ilson Silva
Santos, Patrícia Ribeiro Pierassi e Valdir Donizete Segato como apoiadores, a
Comissão de Legislação ficou com Simone de Andrade Spligher como coordenadora
e Claudia Tofoli Honório, Denilson Ricardo André e Patricia Pierassi como apoiadores,
a Senhora, Presidente deixou claro que estas comissões irão trabalhar ardualmente
durante todo o biênio e explicou que existe outras comissões que são formadas para
trabalhar um determinado período, tais como SINASE que tem Lucinda Cantoni Lopes,
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Marilda Aparecida de Oliveira (Conselho Tutelar), integraram a esta comissão os
conselheiros: Simone Spligher, Rose Meire M. Almeida DIÁGNÓSTICO: Ilson Silva
Santos como coordenador, Denilson André, Jussania Lamarca, Madalena Garcia,
Maria Aparecida Silva, Maria Aparecida R. da Costa e Mariza Pomilho; Comissão
Para Acompanhamento do Conselho Tutelar, Aparecido Luciani ficou como
coordenador, Claudia Tofoli Honório, Maria Aparecida da Silva e como apoiadores,
Marcos Roberto Hernandes e Teresa Giolo. Após, passou a nomear conselheiros para
representar o CMDCA em outros conselhos: Conselho ao Programa Viva Leite :
Raquel de Menezes e Maria Aparecida da Silva, titular e suplente respectivamente;
Conselho Municipal de Educação: Rose Meire de Almeida e Célia Cerqueira de
Araujo, na qualidade de titular e suplente, respectivamente; Conselho de Esporte e
Lazer, os conselheiros Aparecido Luciani e Luiz Alessandro Baggio, como titular e
suplente, respectivamente; dando sequência a reunião, a Sra. Carolina Vitti informou
sobre a importância do diagnóstico para elaboração do PPA (Plano Plurianual), e que,
talvez, na próxima reunião, conseguirá trazer algumas informações a respeito,
ressaltando que o tempo para entrega do PPA está chegando ao fim e não podemos
perder este prazo, apontou a importância de provocar discussões e diálogos entre as
Secretarias do Desenvolvimento Social, Educação e Saúde, pois, não adianta
trazermos os Secretários só para eles falarem, temos que estar preparados para
perguntar e expor realmente a realidade, a Senhora Presidente informou que temos
que dialogar, tomar ciência de tudo que está acontecendo e que devemos debater,
discutir, não apenas sentar e ouvir; o Conselho está em fase de mudança, superação
e fortalecimento, o conselheiro Denilson Ricardo André informou que já há algum
tempo vem desenvolvendo um estudos a respeito e que para o orçamento da
Assistência será necessário pensar e discutir alguns itens essenciais, mas que o PPA
(Plano Plurianual) está sendo planejado com todo carinho; a conselheira Elisangela
comentou que agora é hora de fortalecer o Conselho; o conselheiro Ilson Silva Santos
informou que precisamos de mais recursos, de equipamentos e que nossa política tem
que ser mais especifica, pois através do diagnósticos foram apontados três assuntos
importantes para se discutir: 1 - Abrigamento; 2 - Adolescentes Gestantes; 3Drogadição, temos que trabalhar muito, por isso precisamos nos unir, informou ainda
que a comissão de diagnóstico está sugerindo algumas ações sobre o PPA (Plano
Plurianual). Nada havendo mais a tratar, a Senhora presidente declarou encerrada a
presente reunião convidando a todos para a próxima que se realizará neste mesmo
local em 26 de abril de 2013. Eu Claudia Regina Martins de Oliveira, secretária “ad
hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia,
segue para assinatura do presidente

Claudia Tofoli Honório
Presidente CMDCA - Jundiaí

