Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em vinte e dois de agosto 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 40 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Raquel Semíramis C. Menezes (Titular), Maria Aparecida da Silva (Titular), Patricia
Ribeiro Pierassi (Suplente), Rose Meire Mendes de Almeira (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 08/08/2014; 3. Deliberação: Análise dos Projetos (Edital de
Apresentação); 4. Deliberação: Representação junto ao Conselho Municipal de Educação; 5.
Acertos Conferência Lúdica; 6. Deliberação: Substituição Mesa Diretora; 7. Inscrição para
Informes Gerais; 8. Planejamento. A senhora presidente Claudia Tofoli Honório dá inicio a reunião
lendo os itens da pauta, com os devidos cumprimentos aos conselheiros prosseguindo ao seguindo
item 2. Aprovação da ata do dia 08/08/2014: Colocada para aprovação a ata do dia 08/08/2014 foi
aprovada por unanimidade, 12 votos, seguindo item 3. Deliberação: Análise dos Projetos (Edital de
Apresentação) – Anexo: O conselheiro e coordenador da Comissão de Políticas e Programas Daniel
Rossin Polo deu inicio a apresentação da proposta de análise dos projetos apresentados conforme
Edital CMDCA nº 01.2014, publicado em 04 de Julho de 2014, colocando que os projetos passaram
primeiramente pela apreciação do setor técnico da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social – SEMADS e em seguida pela Comissão de Políticas e Programas do
conselho. Após conclusão da apresentação, algumas considerações são pontuadas, colocada em
votação a proposta da Comissão de Políticas e Programas foi aprovada com 12 votos, os projetos são
que serão financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA
foram: Intervir para Prevenir (Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem –
ATEAL), Enredando (Cáritas Diocesana de Jundiaí), Em Defesa da Vida (Casa da Criança Nossa
Senhora do Desterro) e Trocando Idéias (Pastoral De Atendimento E Integração Do Menor PAIM). A conselheira Creusa Aparecida Claudino considera o tema “fila de espera” muito maior que o
apresentado, que atores do setor público e privado devem fazer parte deste diagnóstico, a ouvinte
Lucinda Cantoni Lopes questiona se o papel do CMDCA é resolver o problema das filas de espera ou
ser mediador entre outras instancias, para resolução desses casos, momento em que a representante
da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem – ATEAL coloca ser fundamental
essa mediação, pois estão enfrentando grande dificuldade para dialogar com o poder público. Após
algumas opiniões, resta decidido que o CMDCA sim deverá intermediar esse diálogo com as secretaria
municipais, passa-se ao item 4. Deliberação: Representação junto ao Conselho Municipal de
Educação: A senhora presidente informa que o Conselho Municipal de Educação protocolou um oficio
solicitando indicação de representantes do CMDCA, por questão de prazo para reposta, as
conselheiras que já são representantes foram questionadas a respeito e se colocaram a disposição
para permanecerem como conselheiras no conselho municipal de educação, são elas: Rose Meire
Mendes de Almeida e Selma Regina de Oliveira, como titular e suplente, respectivamente, neste
momento a senhora presidente pergunta se alguém se opõe ao feito ou mesmo se algum dos
conselheiros tem intenção em representar o CMDCA junto ao CME, obtendo como resposta a
concordância de que permaneçam as conselheiras que já vem acompanhando o trabalho no CME.
Próximo item 6. Deliberação: Substituição Mesa Diretora: A senhora presidente expõe a
necessidade de substituição da vice-presidência, já que o conselheiro Denílson Ricardo André passou
a ser lotado na Secretaria Municipal da Casa Civil, comparecendo às reuniões apenas como ouvinte,
sugerindo que a 2ª secretária Simone de Andrade Pligher, passe a ocupar o cargo de vice-presidente,

deixando vago seu cargo, que deverá ser preenchido por outro conselheiro. Aceita a proposta para que
a Simone A Pligher passe a vice-presidência, contudo nenhum conselheiro se interessa em ocupar o
cargo de 2º secretário na mesa diretora. Item 5. Acertos Conferência Lúdica: A senhora presidente
coloca a necessidade do município realizar a Conferencia Municipal até maio de 2015, mas antes será
preciso a realização da Conferencia Livre até outubro do presente ano. Os presentes interessados
para compor a comissão de organização são: Simone de Andrade Pligher, Elaine Cristina S.F
Cavalcante, Rosana Maria Merighi, Luiz Alessandro Baggio, Denílson Ricardo André, Creusa
Aparecida Claudino, Daniel Rossin Polo, Alexandre Moreno Sandri, Claudia Regina Oliveira, Lucinda
Cantoni Lopes e Rodrigo Pierobom. Há troca de idéias para um formato, para forma de convidar as
crianças e adolescentes, alimentação, transporte, ficando combinado que primeira reunião da
comissão será em 28/08/2014, às 9horas, no espaço da Fundação Antonio Antonieta Cintra-Gordinho
(Cidade dos Meninos e Meninas), onde provavelmente ocorrerá a conferencia para as demais reuniões
o conselheiro Denílson Ricardo André oferece o espaço da Casa dos Conselhos, passando ao item 7.
Inscrição para Informes Gerais: A conselheira Rosana Maria Merighi comenta que o município terá
sérios entraves para montar o Plano Municipal da infância sugerindo a intervenção do Dr. Juiz de
Direito da Vara da Infância e Juventude, Jefferson Barbin Torelli para outros atores envolvidos
contribuírem nessa construção. A conselheira Selma Regina de Oliveira informa que a Escola Rotary
Club realizará à tarde cultural dia 30/08/2014, das 14h às 16h30 e que os alunos participarão do
Desfile de 07 de Setembro. A senhora presidente informa que nesta semana a Comissão de Registro
se reuniu para planejar as futuras ações da comissão, e entenderam que não teriam tempo hábil para
montar o evento com gestores das entidades conforme deliberado na última reunião para acontecer
em 10/10/2014, passando para uma futura ocasião. A senhora presidente informa também que o
Conselho Tutelar II, encaminhou um oficio solicitando a convocação de mais uma suplente,
considerando a licença saúde da conselheira tutelar Leila Fachini e a necessidade de gozo de férias
das demais conselheiras. Após estudar o assunto por a Comissão de Legislação, juntamente com a
mesa diretora, percebeu não ser de responsabilidade do CMDCA e sim da secretaria gestora, neste
caso a SEMADS. A senhora presidente aproveita para comunicar que esta semana, a servidora
administrativa do conselho, recebeu a ligação da SEMADS, informando que a secretaria executiva
estaria de mudança para o espaço onde atende o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
de Jundiaí, e que por motivo de férias da secretária, a servidora atenderia os dois conselhos, a
senhora presidente aproveita para informar que o CMDCA não foi oficializado sobre a mudança, nem
mesmo teve oportunidade para informar como esta o andamento das ações do conselho, pois,
estamos as vésperas da Conferência Municipal, em plena organização da ConferÊncia Lúdica, com
calendário incluindo reuniões extraordinárias para darmos seguimento ao planejamento, inicio de
campanha para arrecadação do FMDCA dentre outros assuntos e se seria um bom momento para
mudança de espaço. O conselheiro Daniel Rossin Polo sugere que o conselho solicite esclarecimentos
a SEMADS sobre o motivo da mudança, se a servidora administrativa até então apenas do CMDCA,
cobrirá somente o período de férias da secretária do CMAS ou será uma mudança definitiva do papel
do apoio administrativo, visto todo trabalho que já foi construído. Afirma a presidente que segundo a
legislação vigente o poder público deve dispor de espaço físico e administrativo para dar suporte ao
conselho e não ve com bons olhos essa mudança, em especial pelo momento que vive o conselho
com os mais diversos assuntos para discutir e como todos já perceberam a atual secretária do
conselho tem desenvolvido um papel fundamental no apoio a todos os conselheiros e comissões, o
que foi prontamente corroborado pelo conselheiro Daniel Polo que teceu elogios ao profissionalismo e
atenção da secretaria Ninive. Continuando a presidente diz ser impossível que uma mesma pessoa
possa cuidar com o zelo necessário do administrativo de três conselhos, pois segundos informações
de corredor, será somado ao CMDCA, CMAS também o Conselho do Idoso, que esta iniciando seu
trabalho. A representante da SEMADS, Claudia Regina Oliveira em nome da diretoria e da secretária
Rita de Cássia que não puderam estar presentes por motivos de trabalho, coloca que a SEMADS está
passando por uma reestruturação administrativa já faz algum tempo e após alguns diálogos na
diretoria, optou-se por unir as secretarias dos conselhos vinculados a SEMADS, sendo assim o
CMDCA estará em novo endereço a partir de segunda-feira, dia 25 de agosto, aproveitamos para pedir
desculpas pelo fato de não ter sido avisado oficialmente o CMDCA e informa encaminhará um ofício
comunicando o novo endereço, que será junto com o espaço do CMAS, localizado na SEMADS SEDE, rua Senador Fonseca, 605 - Centro, com essa junção dos conselhos, o CMDCA ganhará agora

um espaço maior, sala de reunião se acaso o conselho optar por fazer as reuniões lá, duas linhas
telefônicas, 4497-0008 ou 4522-0333 ramal 427, os dois conselhos terão dois administrativos dando
suporte, inclusive não teremos o conselho sem ninguém, caso alguém entre em férias ou falta
abonada. O conselheiro Alessandro Baggio convida para Caravana da Alegria, dia 23/08/2014, das 9h
às 12h, passando pelos bairros da cidade. A ouvinte Lilia S. A. Lopes representante do GRENDACC
convida para os eventos da instituição: Rede de Palestras em especial ao Dia do Psicólogo dia
27/08/14, Dia do Mc Dia Feliz dia 30/08/14, Palestra em especial ao Dia do Nutricionista dia 05/09/14 e
para Corrida pela Vida dia 12/10/14. A ouvinte Lucinda Cantoni Lopes se dirige ao ouvinte Denílson
Ricardo André questionando qual a função que ele assumida por ele nesta transferência de secretaria,
momento em que ele esclarece que será dar todo apoio aos conselhos municipais, dar visibilidade e
ampliar as ações dos demais conselhos, muitos conselhos estão com suas leis defasadas, não
compatíveis com a realidade do município. A ouvinte aproveita expondo está vem enfrentando
dificuldade no Centro Comunitário do Parque Centenário, problemas com adolescentes utilizando
drogas ocorrem freqüentemente, já tentou diálogo com os setores públicos responsáveis pela
manutenção do local, Secretaria Municipal de Serviços Públicos e a Fundação Municipal de Ação
Social, mas as ações não são colocadas em prática, próximo item 8. Planejamento por motivos
pessoais a mediadora do planejamento não pode comparecer, deixando para 05/09/2014, conforme já
deliberado, o inicio das atividades do planejamento. A seguir a senhora presidente declara encerrada a
reunião, convidando a todos para a próxima reunião, esta extraordinária, que será realizada no dia
cinco 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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