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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em vinte e sete de setembro de dois mil e treze, às 08h15, em
segunda chamada, no 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 15 verso e 16 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Marta Aparecida
Hegedeus Baroni (Suplente), Creusa Aparecida Claudino (Titular), Alexandre Moreno
Sandri (Titular), Roberto Gonçalves de Sá (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 Pauta; 2. Aprovação da Atas das Reuniões
dos dias 06.09.2013, 13.09.2013 e 27.09.2013; 3. Informes Gerais; 4. Planejamento
da Gestão do CMDCA 2013-2015; A senhora presidente dá inicio a reunião começando
pelo item 2. Aprovação da Atas das Reuniões dos dias 06.09.2013, 13.09.2013 e
27.09.2013 colocadas em plenária todas as atas foram aprovadas com 12 conselheiros
aptos a votos, seguindo para o próximo item 3. Informes Gerais a conselheira Maria
Aparecida Ribeiro da Costa informa sobre a campanha de Prevenção de Câncer de
Mama, Outubro Rosa. A senhora presidente a pedido do conselheiro Luiz Alessandro
Baggio informa que após contato com a escola de governo, teve a informação que os
cursos que até então oferecidos apenas para funcionários da prefeitura poderão ser
estendidos aos conselheiros, o projeto já foi encaminhado à Câmara Municipal, a
Senhora presidente do Conselho relata que o Setor de Convênios da Semads está
recebendo alguns pedidos de alteração no prazo de vigência dos convênios firmados
com as Instituições através do FMDCA. A Justificativa para essas solicitações está
relacionada ao tempo decorrido entre a aprovação dos projetos e assinatura dos termos
de convênios, tendo em vista não poder ser feito o repasse de verba antes da assinatura
do convênio e, como discutido em outra oportunidade, parece lógico que se altere o
termo inicial bem como o termo final dos projetos a fim de compatibilizar a vigência com
os recebimentos do recurso financeiro. É colocado em votação a possibilidade do Setor
Técnico diante de pedidos semelhantes poderá dar encaminhamento, já com a alteração
na vigência e sua justificativa, diretamente à Secretaria de Negócios Jurídico, para que
seja formalizada a alteração necessária, sem que cada pedido precise necessariamente
ser trazido à Assembléia. Aprovado pelos 12 conselheiros presentes. A seguir o
conselheiro Denílson Ricardo André comunica que a reunião de rede REDECA
acontecerá hoje (27/09/13) às 14 h00 horas no Hospital Universitário, dando
continuidade a reunião, passou para o item 4. Planejamento da Gestão do CMDCA
2013-2015 inicia-se a apresentação das atividades desenvolvida na última reunião pelo
Grupo 2 (ANEXO) Representatividade no CMDCA: apresentado pelo conselheiro
Denílson Ricardo André, onde ele esclarece que o grupo analisou todos os segmentos
da atual gestão e que o conselheiro empossado deve entender sua importância na
participação dentro do conselho, devem se empenhar e vestir a camisa, o grupo pensa
que o adolescente tem que ter uma cadeira no CMDCA, a conselheira Rose Meire
Mendes de Almeida lembra que nesse conselho já teve a participação de adolescentes,
mas eles não tinham condições de acompanhar as reuniões, por isso precisamos pensar
no quanto o CMDCA está se debruçando em cima da criança e do adolescente, a
conselheira Simone de Andrade Pligher comenta que se o adolescente de 16 anos pode
votar, ele está apto a participar do conselho, agora como podemos promover essa

participação e como ele ingressará no conselho, isso precisamos pensar, o conselheiro
Daniel Rossin Pólo coloca que o CMDCA precisa repensar em todos os segmentos do
CMDCA com cuidado, sugere a união segmentos Defesa ou Atendimento dos Direitos da
Criança e o de Defesa da Melhoria de Condições de Vida da População, pois na última
eleição este último segmento teve poucos conselheiros inscritos para serem eleitos, após
debates diante das propostas de mudanças no quadro dos membros do conselho fica a
sugestão de compor ao CMDCA conselheiros representantes da Secretaria Estadual de
Educação (devendo constar do texto que convoca para eleição que o representante da
Secretaria Estadual, necessariamente deve estar lotado na Diretoria de ensino desta
região), Coordenadoria da Juventude e não separar os segmentos de Defesa ou
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e o de Defesa da Melhoria de
Condições de Vida da População, no setor público representado pela FUMAS Fundação Municipal de Ação Social deverá ser extinto e incluso duas cadeiras para
adolescentes também participarem. A seguir iniciou a apresentação do Grupo 3
(ANEXO) Formato das Reuniões/Encontros: apresentado pela Sra. Presidente Claudia
Tofoli Honório, onde ela coloca que o CMDCA tem força junto ao poder público e que é
necessário criar um link entre os coordenadores das comissões junto a mesa diretora, a
conselheira Rose Meire Mendes de Almeida levanta que o CMDCA deveria ter um olhar
geral para as coisas, mas como poderíamos ter esse olhar, e em que momento ele virá
até o conselho, a Sra. Presidente complementa que talvez por meio de reuniões
temáticas, eventos, um plano de ação, uma agenda estas seriam alternativas para abrir
esse olhar ou até mesmo via comissões, um exemplo disso é a comissão de registro que
vem fazendo um excelente trabalho, visitando entidades, trazendo problemas e já
apresentando possíveis soluções, o conselheiro Daniel Rossin Polo comenta que um
bom exemplo do que a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida colocou, seja a
tentativa de trazer ao CMDCA os projetos do FMDCA, que ainda não conseguimos trazer
para dentro do conselho. A conselheira Simone de Andrade Pligher diz que às vezes nas
reuniões do REDECA ela gostaria que o CMDCA estivesse presente e vice-versa, uma
ligação entre os grupos e as redes seria muito interessante, temos que ter um olhar
externo e casado com outras redes, devemos pensar em integração. O conselheiro
Denílson Ricardo André também sugere a retomada dos fóruns temáticos, pois eles
servem para debater problemas da cidade e levar para outros segmentos resolver, nas
reuniões ordinárias não é possível uma reflexão maior devido ao tempo, o conselheiro
Sandro Rogério de Souza recomenda que as reuniões sejam mais democráticas, com a
participação de mais ouvintes, oficializar as reuniões, a Semads poderia divulgar as
reuniões na imprensa oficial, são tentativas de chamar mais pessoas ao conselho,
devemos criar critérios para que os ouvintes possam ter participação mais ativa.
Finalizando a apresentação dos grupos: Grupo 1 (ANEXO) Trabalho das Comissões:
apresentado pela conselheira Simone de Andrade Pligher, onde ela coloca que faz parte
do planejamento, cada comissão tem que pensar em como realizar suas funções e quais
são estas funções, saber exatamente nossa função, para não irmos além do nosso
alcance, a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida sugere agregar comissões
quando determinados assuntos são ligados entre si, o conselheiro Denílson Ricardo
André coloca que uma preocupação é falta de mão de obra para todas essas ações
levantadas, pois cada um dos membros do conselho já possuem seus horários, agendas
mas teremos que rever esse problema de mão de obra, a conselheira Fátima Aparecida
Massucato Geraldo levanta que as questões financeiras também precisam ser passadas
pelo conselho, mas a atual comissão de finanças não está atuando como deveria, o setor
de convênios fica com toda parte financeira, uma comissão que não poderia ser extinta é
a de finanças, pois é uma demanda necessária, o conselheiro Daniel comenta que cada
comissão deveria ter um especialista voltado para o assunto que a comissão demanda,
A conselheira Simone de Andrade Pligher comenta novamente que é preciso saber até
onde cada um como conselheiro pode ir, o que cada um tem que fazer, para não ser “o

super conselheiro” dentro no CMDCA. Neste momento, a senhora presidente Claudia
Tofoli Honório comenta que para as comissões funcionarem depende de quem esta
compondo as comissões, as vezes um número grande de pessoas não quer dizer,
necessariamente, que esta comissão funcionará perfeitamente. O que importa realmente
é a qualidade de como é feito o trabalho, a seguir declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima reunião extraordinária que será realizada no dia 04
de Outubro de 2013 na ESEF – Escola Superior de Educação Física. 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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