Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e seis de setembro 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 43 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Raquel Semíramis C.
Menezes (titular), Sandro Rogério de Souza (suplente), 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 05/09/2014 e 12/09/2014; 3. Apresentação do trabalho realizado pelo Centro de
Integração da Cidadania – CIC Jundiaí; 4. Inscrições e Informações sobre Encontro
Lúdico dia 25/10/2014; 5. Contratação profissional para Campanha do IR; 6. Informes
Gerais; A senhora presidente Claudia Tofoli Honório dá inicio a reunião com os devidos
cumprimentos aos conselheiros e ouvintes prosseguindo ao próximo item 2. Aprovação da
ata do dia 05/09/2014 e 12/09/2014; Colocadas para aprovação as atas dos dias 05/09 e
12/09/2014 foram aprovadas, totalizando 12 votos, seguindo item 3. Apresentação do
trabalho realizado pelo Centro de Integração da Cidadania – CIC Jundiaí; A diretora do
Centro de Integração da Cidadania, Sra. Raquel Pereira dos Santos Concheto se coloca a
frente da plenária para apresentação dos trabalhos desenvolvidos, órgão este ligado à
Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, existente há 17 anos, sendo 15 postos no
Estado de São Paulo. A unidade do CIC Jundiaí está localizada na Rua Alceu de Toledo
Pontes, nº 200, Bairro do CECAP, após citar e explicar um pouco sobre cada serviço
desenvolvido na unidade, entre eles: Segundas vias de certidões de nascimento, casamento
e óbito, serviço social, Defensoria Pública de São Paulo (assistência jurídica integral e
gratuita às pessoas que não podem pagar pelos serviços de um advogado), Acessa São
Paulo (internet gratuita), Programa Recomeço Família (atendimento às famílias de pessoas
dependentes de álcool e droga), cursos de dança do ventre, artesanato, cinema, orientação
profissional, além de serviços em conjunto com instituições do município. A representante
finaliza a apresentação solicitando aos presentes que divulguem a agenda e as ações do CIC
Jundiaí, divulgando o trabalho realizado órgão, seguindo item 5. Contratação profissional
para Campanha do IR; A senhora presidente coloca a necessidade da contratação de uma
profissional para divulgação da Campanha do Imposto de Renda, que já fez contato com uma
profissional que já tem experiência e conhece o assunto, perguntando a plenária se alguém
tem alguma outra indicação, ninguém se coloca, momento em que contratação da profissional
é deferida, num total de 12 votos, sem abstenções. A conselheira Monica Waage Palma
sugere a participação da profissional na reunião com empresários realizada no CIESP
Jundiaí, em outubro, para aproximação e já prévio contato para divulgação da campanha. A
conselheira Rose Meire Mendes de Almeida recomenda a divulgação das instituições que já
receberam financiamento pelo FMDCA, em outdoors, panfletos, etc, incentivando as
entidades e também divulgando as informações e ações do CMDCA, próximo item 4.
Inscrições e Informações sobre Encontro Lúdico dia 25/10/2014; A senhora presidente
passa a palavra aos membros da comissão organizadora do Encontro Lúdico, os quais
expõem algumas idéias para trabalhar com os adolescentes no dia, a seguir as fichas de
inscrição das instituições são distribuídas para preenchimento, próximo item 6. Informes
Gerais A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida convida todos para reunião da
Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes – CMEVESCA, a ser realizada no dia 07/10/14, das 9h00 às 11h30, na sala da
Cúria Diocesana de Jundiaí sito à Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 400 – Anhangabaú,
Jundiaí –SP. A conselheira Elaine Cristina convida para Curso de Direitos Humanos - “Tráfico
Humano: Pressupostos para o Enfrentamento”, a ser realizado nos dias: 09,16,23,30 de
Outubro, 13 e 27 DE Novembro e 04 de Dezembro, das 8h30 às 11h30, na Cúria Diocesana

de Jundiaí sito à Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 400 – Anhangabaú, Jundiaí –SP. A
conselheira Rosana Maria Merighi convida para “Encontro para consolidação do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo e construção da rede viabilizadora de políticas de
juventude”, a ser realizado dia 30/09/2014, das 8h30 às 12h00, no Auditório Elis Regina Complexo Argos. A seguir a senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a
todos para a próxima reunião, esta extraordinária, que será realizada no dia três de outubro
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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