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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em treze de dezembro 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 22 verso e 23 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Luiz Alessandro
Baggio (Titular), Raquel Semiramis César Menezes (Titular) e sua suplente Claudinéia de
Lima Abe, Rosana Maria Merighi (Titular), Monica Waage Palma (Titular), Simone de
Andrade Pligher (Titular) e Marta Aparecida Hegedeus Baroni (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 da Pauta; 2.
Aprovação das atas dos dias 08.11.2013 e 22.11.2013; 3. Deliberação: Apresentação
de Recursos; 4. Relação atualizada dos faltosos e posição das "trocas"; 5.
Apresentação Calendário 2014; 6. Informes Gerais; 7. Fechamento do Ano. A
Senhora Presidente Claudia Tofoli Honório deu inicio a reunião com item 2. Aprovação das
atas dos dias 08.11.2013 e 22.11.2013 colocadas para aprovação as atas foram
aprovadas com 11 votos a favor, seguindo item 3. Deliberação: Apresentação de
Recursos a Comissão de Políticas e Programas deu início a apresentação das analises
referentes aos recursos apresentados pelas entidades 1. Associação Beneficente e
Cultural de Jundiaí – ABCJ, Projeto: “Preparando o Futuro”; 2. Clube Beneficente Cultural
e Recreativo Jundiaiense 28 de Setembro, Projeto: Cidadãos do Futuro e após leitura da
Avaliação da Comissão de Políticas e Programas, a plenária decidiu-se pelo
indeferimento dos recursos apresentados passa-se ao item 4. Relação atualizada dos
faltosos e posição das "trocas" (Anexo) a senhora presidente coloca que será preciso
deliberar o futuro dos conselheiros que não estão participando das reuniões, inicia-se a
apresentação da relação de faltas dos conselheiros. A conselheira Rose Meire Mendes
de Almeida questiona quais são as formas que são aceitas como justificativa, é um
email? um telefonema? A senhora presidente coloca que a secretaria executiva aceita,
por email ou por telefone, o importante é a informação chegar até ela. A conselheira
Creusa Aparecida Claudino acha ótimo esse controle de faltas, e acrescenta que é
importante que a cadeira esteja ocupada. O conselheiro Denílson Ricardo André comenta
que o conselheiro que se ausenta das reuniões, ele compromete não só o trabalho do
grupo, como também das comissões que ele está integrado. A senhora presidente diz
que mais uma vez nos deparamos com a reflexão: Quais cadeiras são realmente
necessárias dentro do conselho? Ano que vem precisamos rever isso. A conselheira
Rose Meire Mendes de Almeida afirma que mesmo justificando, faltas reiteradas
deveriam ser consideradas como dificuldade em participar das reuniões e sugere que o
CMDCA mande ofícios aos conselheiros faltosos, aos que justificam e aos que não
justificam, informando a importância da participação de todos e após discussões acerca a
plenária decide que seja mandado ofícios aos conselheiros faltosos, até meados de

Janeiro. A solicitação é que eles se manifestem, informando se tem interesse, tempo,
condição de continuar ou não no conselho. O conselheiro Ricardo Marge Pereira expõe
que em relação às comissões, como não são necessariamente compostas apenas por
conselheiros, os próprios integrantes das comissões poderiam convidar outras pessoas
para compor. Devemos avaliar esta possibilidade conjuntamente ao nossos
planejamento, afirma Sra. Presidente; Seguindo item 5. Apresentação Calendário 2014
(Anexo) a senhora presidente inicia-se a apresentação das datas das próximas reuniões,
informando que a próxima será dia 24 de Janeiro. Passa-se ao item 6. Informes Gerais;
1. Claudia Regina Oliveira informa que a secretaria executiva do CMDCA dias 16 e 17 de
dezembro permanecerá fechada, datas nas quais acontecerá a capacitação do Sistema
de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA aos conselheiros tutelares. 2. A
conselheira Rose Meire Mendes de Almeida coloca que ficou incumbida de trazer ao
conselho o pedido de desculpa em nome da Secretaria Municipal de Educação, com
relação a alteração dos horários das creches, sendo que sete creches do município,
localizadas em bairros de não vulnerabilidade, passarão a funcionar meio período,
acrescenta dizendo que por não haver tempo hábil, a comunicação não foi passada aos
conselhos, CMDCA e nem tampouco ao Conselho de Educação. A conselheira informa
também que, embora o Projeto Guri tenha feito contato com a secretaria executiva deste
conselho solicitando um palestrante e o convite não tenha vindo através dela, que
participou da palestra do Projeto Guri, foi muito interessante, pediram para expor sobre o
trabalho do CMDCA e dos conselhos aqui de Jundiaí em relação à criança e ao
adolescente, houve a participação de mais de trinta coordenadores dos polos do projeto.
3. O conselheiro Denílson Ricardo André compartilha que a Comissão de
Acompanhamento e Avaliação - CMAA do Programa Prefeito Amigo da Criança já está
formada – PPAC, está formada e já foi encaminhada para aprovação da Fundação
Abrinq, lamenta que infelizmente o Ministério Público não indicou nenhum representante.
4. A senhora presidente Claudia Tofoli Honório comenta que dia 26 de Novembro esteve
no CIESP Jundiaí para falar um pouco aos empresários sobre a importância da
destinação do imposto de renda ao FMDCA, a reunião foi fantástica, fizeram várias
perguntas e deram a sugestão de investirmos pesado em divulgação da campanha para
o ano que vem, infelizmente não tinha nenhum material em mãos para divulgação, o site
ainda está sendo alimentado, mas tive a certeza que em 2014 o CIESP Jundiaí
continuará sendo um grande parceiro do CMDCA. 5. O conselheiro tutelar Donizeth
Aparecido de Andrade comenta que ainda o conselho tutelar I está passando por
problemas estruturais, os mesmos desde a instalação no novo endereço, sendo eles: o
bebedouro, ventilador, persianas, portas de vidro, identificação do imóvel, funcionário da
limpeza etc., algumas pessoas vão lá falam que vão resolver, mas ninguém faz nada,
tivemos também problemas com reembolso do valor do pedágio de uma viagem. Outra
questão a SEMADS solicitou a nossa secretária (Débora) que ela mesma fizesse cotação
e fosse atrás de tudo que precisará ser arrumado e instalado, sendo que ela não tem
tempo para resolver tudo isso. O conselheiro Denílson Ricardo André esclarece que a
SEMADS está enfrentando problemas referentes ao contrato do imóvel onde está
instalado o Conselho Tutelar I, a secretaria tinha prazo para sair do antigo imóvel, e para
não ficar pagando os dois aluguéis se anteciparam e pegaram as chaves do imóvel à Rua
Petronilha Antunes e infelizmente a proprietária e/ou imobiliária não cumpriram com o
contratado, de que o imóvel estaria em condições de uso. Contudo a imobiliária está

sendo acionada para resolver os problemas. A senhora presidente argumenta que antes
da nossa próxima reunião do dia 24 de Janeiro, a mesa diretora ou a comissão de
legislação deste conselho, se reunirá para conversar sobre esse assunto. A conselheira
tutelar Kelly Cristina Galbieri esclarece que quer deixar claro, que antes de virem ao
CMDCA tentaram por inúmeras vezes resolver com a SEMADS e outros setores. O CT1
está sem internet há quase um mês, com um monte de trabalho parado por conta disso.
No dia anterior a imobiliária responsável pela locação foi até o conselho com três itens
para serem avaliados e saiu de lá com mais itens pendentes, coloca também que é um
espaço ótimo, mas devido às condições não pode ser utilizado. A conselheira Maria
Aparecida Ribeiro da Costa comenta que ela e os conselheiros estão incomodados com
essa situação, como a Prefeitura não tomou as providências necessárias ainda? O
conselheiro Ricardo Marge Pereira diz que foi um grande erro ter locado este imóvel sem
ter visto tudo isso antes. A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida questiona se
fosse uma entidade funcionando nessas condições, ela teria autorização da Prefeitura e
dos outros órgãos para continuar trabalhando? Coloca também que estamos falando de
um órgão que trata de violação de direitos e ele próprio não está bem. O conselheiro
tutelar Donizeth Aparecido de Andrade informa que precisa responder dois ofícios,
encaminhados por email, mas não tem como acessá-lo. O conselheiro Denílson Ricardo
André diz que a imobiliária tem como prazo até segunda-feira (16 de Dezembro) para
fazer a manutenção no local. A ouvinte Carmen Lúcia reflete que no passado como
conselheira tutelar, o conselho já passou por situações como essas e que como
representante do OAB fica chateada com CMDCA, precisamos cobrar para os
conselheiros tutelares terem condições de trabalho. Após as discussões definiu-se que
caso os conselheiros voltem a trabalhar, após a capacitação do SIPIA, e não haja
condições mínimas para o trabalho, que não assumam seus postos. Seguindo item 7.
Fechamento do Ano a senhora presidente agradece aos conselheiros presentes pelo
ano juntos, dizendo que será apresentado alguns dos momentos mais marcantes do ano
de 2013. A seguir a Senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos
para a próxima reunião ordinária que será realizada no dia 24 de Janeiro de 2013 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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