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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, realizada em treze de julho de dois mil e treze, às 08h00, no
Parque da Cidade – Auditório e Eco Espaço, Rodovia João Cereser, s/n Km 66
- 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 7 verso e 8
frente. Justificaram a ausência os conselheiros Roberto Gonçalves de Sá
(Suplente), Maria Aparecida Ribeiro da Costa (Titular) e seu suplente
Alexandre Moreno Sandri,Marta Ap. Hegedeus Baroni (Suplente),Maria
Aparecida da Silva (Titular) cumprimentando e agradecendo a todos, a Sra.
Presidente Claudia Tofoli Honório, declara aberta a reunião, com a leitura da
pauta: 8:00 – Credenciamento- 8:15 – Mesa de Abertura, Cronograma e
Visão histórica - 8:30 – Apresentação: Diagnóstico e Desafios
Estratégicos da atual gestão
9:00 – Apresentação: Metodologia de
Trabalho em Grupos - 9:10 – Trabalho em grupos: construção das ações
estratégicas - 10:10 – Café10:20 – Apresentação: Metodologia da
Plenária10:30 - Plenária: apresentações e deliberação
12:00 –
Encerramento, após a leitura do cronograma das atividades, iniciou a sessão
dizendo o quanto está feliz com a presença de quem se dispôs a levantar cedo
em prol desta reunião extraordinária, salienta a importância deste encontro e
diz que escolheu o Parque da Cidade por conta do ambiente diferente, do ar
puro e da natureza, e ter este espaço como campo de trabalho, com certeza irá
contribuir para o surgimento de idéias, ela explica que o trabalho será dividido
em 5 temas e que cada tema identificado por uma cor: Drogadição ( Verde ),
Fila nos Atendimentos ( Rosa ), Abrigamento ( Azul ), Gestão e Estrutura
CMDCA e FMDCA ( Rosê ) , Gravidez na Adolescências ( Amarelo ) Os
participantes devem estar inscritos no tema previamente escolhido e
juntamente com os demais do grupo irão se dirigir ao eco espaço uma área
verde ao lado do auditório. Terão cerca de uma hora para discutirem e
trazerem para a plenária o resultado da discussão, onde serão apresentados e
colocados em nova discussão a fim de serem aprovados ou não as diretrizes
apontadas pelo grupo. A seguir passa a palavra para a conselheira Simone de
Andrade Pligher onde ela comenta sobre a importância do Diagnóstico
realizado pelo NEPP, os apontamentos feitos pela equipe nos mostraram os
maiores desafios a serem enfrentados nesta gestão, e um destes desafios e o
Planejamento do CMDCA (diagnóstico anexo). Seguindo passa a palavra para
o conselheiro Daniel Rossin Polo que enfatiza a importância deste encontro
para andamento do Planejamento, diz ainda que a colaboração de todos é de
suma importância, pede permissão a todos para que o tema do Gestão e
Estrutura CMDCA e FMDCA seja trabalhado em outro momento, pois, devido
ao número de pessoas, ficaria complicado formar um grupo para este tema,
todos os conselheiros concordam , então o conselheiro Daniel Rossin Polo
pede para que as pessoas se dirijam até a mesa do credenciamento e façam
sua opção por algum dos desafios colocados. A Sra. Presidente avisa que as
pessoas ao escolherem o tema se atentem para a cor correspondente, pois

todo trabalho será identificado daqui em diante pela cor, inclusive a mesa onde
o grupo ira se reunir, no eco espaço, Feita a escolha, os participantes
acompanharam a Nínive para o ECO ESPAÇO onde foi realizado a avaliação
dos temas e definido algumas estratégias de enfrentamento, de acordo com a
opinião do grupo. Encerrada a discussão em grupo os participantes voltaram
para o auditório onde foram recebidos com uma parada para o café, enquanto
tomavam o café, puderam trocar informações e ao mesmo tempo se
confraternizar, o que foi muito válido para a reunião. Dando seqüência, foi
eleito, em cada grupo, um representante, para apresentar para a plenária, as
propostas do grupo utilizando data show (anexo), após cada apresentação foi
aberta para a plenária a discussão a fim de que cada um pudesse propor
alteração, exclusão ou ainda indicar uma estratégia a ser inserida para
enfrentamento do desafio discutido. Encerradas as apresentações, diante do
número insuficiente de conselheiros aptos a voto, para que fossem deliberadas
as estratégias, restou decidido que estas serão levadas a deliberação na
primeira reunião do CMDCA. Nada havendo mais a tratar, a Senhora
presidente declarou encerrada a presente reunião convidando a todos para a
próxima que se realizará no espaço CIESP em 02 de Agosto 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.
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