Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em vinte e dois de fevereiro de 2013, às 08h 15, no CIESP –
JUNDIAÍ, localizada na Avenida Navarro de Andrade, s/nº, Vila Hortolândia, com a
participação de Conselheiro e ouvintes, que assinaram o livro de presença de
reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ás fls.95 e
95 VS, justificou a ausência da conselheira Mônica Palma. A reunião, presidida pelo
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,o Sr.
Aparecido Luciani que abrindo a sessão dos trabalhos, saudou a todos os presentes e
agradeceu a presença dos novos conselheiros; a seguir procedeu a leitura da ordem
do dia: 1-Deliberação: aprovação da Ata da Reunião de 08/02/13, 2-Inscrições e
Informes Gerais, 3- Leitura da Pauta da Ordem do Dia, 4- Deliberações- a)
Definição de valores (porcentagem do valor arrecadado pelo FMDCA) a ser
destinado para vagas de abrigamento através do CMAS., b) Devolutiva das
Comissões do Diagnósticos e SINASE, 6 -Formação de comissão Coordenadora
da Plenária de Eleição do CMDCA, 7- Apresentação do Edital de convocação
para as eleições do CMDCA. 1. Aprovação da ata - Após a leitura da pauta, o
senhor presidente colocou apara aprovação a ata da reunião do dia 08/02/13 e não
havendo questionamentos a respeito, a mesma foi aprovada. 4. Definição de valores
a ser destinados para vagas de abrigamento através do CMAS: o Sr. Presidente
fez breve explanação sobre a situação do convênio com a Casa de Nazaré,
informando que o CMDCA esta estudando a possibilidade de se transferir uma
porcentagem, a ser determinada, do valor arrecadado no FMDCA para o CMAS a fim
de contribuir com o convênio com a citada entidade, oportunidade em que apresentou
a Sra. Maria Aparecida Carlos, presidente do CMAS, apontando a importância da
união e interação dos dois conselhos; esclareceu que o abrigo não é projeto e sim um
programa e que deve ser tratado com mais carinho, será necessário a negociação das
08 vagas destinadas a Casa de Nazaré para continuidade do trabalho que já esta
sendo executado; esclareceu ainda que o CMDCA não pode ficar com esta
responsabilidade, pois o valor arrecadado pelo FMDCA é flutuante e poderá ocorrer de
não se conseguir arrecadar o suficiente para manter o programa. Passado a palavra à
presidente do CMAS, a Sra. Maria Aparecida Carlos pontuou ser complicado o
CMDCA pensar em uma política para o CMAS executar, questionando a legalidade
dessa transferência de valores. Há necessidade dos conselhos, juntos, estudarem o
assunto para se chegar a uma solução para esse problema, pois, hoje o convênio com
a Casa de Nazaré é na verdade uma compra de serviço (vagas) e precisamos ter
noção de quanto estamos pagando por cada criança e se essa quantia é muito ou
pouco, para então fazermos um movimento a respeito. Após, o presidente Aparecido
Luciani, comentou a necessidade de ajustar os detalhes até o dia 22 de março para
compor o PPA. A conselheira Maria Aparecida da Silva comentou que precisamos
fazer a diferença, pois só se fala sobre o assunto sem haver um real investimento por
parte do Poder Público. A sra. Maria Aparecida Carlos comentou que este é a hora de
"pegarmos o bonde", pois até o momento sempre vemos o bonde passar, não temos
participação no orçamento, nem o PPA enquanto conselho; precisamos aproveitar que
este novo governo está disposto a ajudar e cobrar mais a sua participação;
precisamos de participação ativa, fazer um diagnóstico com dados atualizados para
podermos trabalhar melhor, precisamos de dados reais para que tenhamos uma
política real e eficaz; comentou que em reunião com profissionais da PUC, foi
apontado que o CMAS de Jundiaí tem um problema muito sério, que é o da não

realização do controle social, o diagnóstico não é função do Conselho de Assistência
Social. O Sr. Conselheiro Denílson André tomou a palavra pedindo para termos
confiança, pois será criado a Vigilância Social; comentou que existe um planejamento
e a construção deste departamento será democrático e o que foi pontuado pela
Presidente do CMAS, a Sra. Maria Aparecida Carlos, vai acontecer, a Dra. Simone
Pligher completou informando já ter um posicionamento favorável do jurídico a esse
respeito e agora, não há como mudar, mas é primordial a participação de todos, é um
direito e não um favor; a Sra. Carolina Vitti pontuou a importância de exercitar esse
direito, deixou claro que o planejamento esta sendo executado desde a segunda
quinzena de fevereiro e se colocou à disposição dos conselhos; O conselheiro Ilson
Silva Santos comentou da importância de se repensar sobre o abrigamento,
esclareceu que as comissões são importantes para verificar onde o dinheiro está
parado, precisamos elaborar planos de ação anual e plurianual pois Jundiaí não tem
problemas específicos, atualmente precisamos pensar em programas, não só em
projetos, pois a questão dos abrigamentos é responsabilidade do FMDCA, isto está
previsto em lei, temos que estar bem esclarecidos a respeito dos investimentos do
CMAS, para isto a comissão já está trabalhando, pois o conselho deverá ter um
posicionamento sobre cada segmento. Atualmente, a Casa de Nazaré conta com um
montante de R$ 349.480,48 (trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta
reais e quarenta e oito centavos), sendo que 8 vagas pertencem ao CMDCA e 16
vagas para ao CMAS; a solicitação de deliberação é no valor de R$ 235.666,10
(duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dez centavos) com
reserva de R$ 113.814,38 (cento e treze mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e oito
centavos) e não podemos perder de vista este projeto, sugerindo que o conselho
assuma estas 8 (oito) vagas. O Sr.Presidente lembrou que a reserva de R$
113.814,38 (cento e treze mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos) é
destinado às capacitações, eleições e encontros lúdicos; após todos esses
apontamentos verificou-se a necessidade de se discutir mais sobre o assunto, dessa
forma, qualquer deliberação a respeito ficará para a próxima reunião que, acontecerá
no dia 08/03/2013. Devolutiva das Comissões do Diagnósticos e SINASE: em
continuidade à reunião, o coordenador da Comissão de Diagnóstico, o Sr. Ilson Silva
Santos informou que estão trabalhando no diagnóstico e que ficou decidido que toda
quinta feira às 14h30, a comissão irá se reunir na SEMADS da Marechal e pretendem
ter um parecer até abril de 2013; A coordenadora do grupo do SINASE, Sra. Lucinda
Cantoni Lopes informou que é necessário elaborar planos Municipais e verificar se o
Estado já tem o dele, verificou-se a necessidade de se realizar um levantamento sobre
os adolescentes que vivem em abrigos e/ou que fazem uso de drogas, precisamos
encaminhar um ofício para autoridades cabíveis, fazer um mapeamento e passar
dados reais; sugere para a próxima reunião coloca como pauta a apresentação para
socialização e fazer nova ação, comentou ainda que a comissão se reunirá de terça
feira pela manhã na SEMADS quando houver demanda; a Sra. Maria de Fátima frisou
a importância de se levar ofício em mãos para ter contato com as autoridades, para
que eles verifiquem a realidade e percebam a importância do nosso trabalho.O
conselheiro Denílson P. Oliveira esclareceu que é a primeira vez que irá acontecer a
formação dessa comissão e que ela deve ser esclarecida que sua função é mais de
apoio. 6 -Formação de comissão Coordenadora da Plenária de Eleição do
CMDCA: o Sr. Presidente questionou a todos sobre a formação de Comissão
Coordenadora da Plenária da CMDCA, Sra. Lucinda Cantoni Lopes disse que é contra

a reeleição mas é a favor da comissão, mas a maioria dos presentes decidiram que
não será necessário a formação desta comissão e que a Secretaria Executiva,
juntamente com os conselheiros presentes e que não tentarão a reeleição, terão a
incumbência de esclarecer as dúvidas. A Secretaria Executiva, pela funcionária Marli
de Oliveira apresentou o cronograma das eleições e deliberou-se que: as inscrição
ocorrerão entre os 26/02/13 a 08/03/2013, a eleição será dia 26/03/2013, e posse
prevista para o dia 05/04/2013, podendo ser adiada desde que a Portaria de
nomeação seja publicada ate esta data. O Denilson André pontuou que a posse é uma
questão de agenda do prefeito. INFORMES GERAIS: O Sr. Presidente comentou
sobre a entrega dos livros do ECA, disse que deverão fazer uma crítica pesada sobre
a empresa, pois eles ignoraram o prazo de entrega e a impressão não esta boa, a Sra.
Maria aparecida Carlos comentou achar conveniente ir pessoalmente fazer as
entregas ao locais, para que todos saibam da importância deste estatuto e o carinho
que estamos tendo com eles. Nada havendo mais a tratar, o Senhor Presidente
declarou encerrada a presente reunião convidando a todos para a próxima que se
realizará, no mesmo local no dia 08 de Março 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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