Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em quatro de agosto de dois mil e dezessete, às 08h30, no CIESP de
Jundiaí, que contou com a participação de conselheiros e ouvintes que assinaram o livro de
presença das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, às
folhas 25 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Samuel Ferraz Duarte
(titular). A senhora Presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1.
Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 26/07/2017; 3. Diretrizes para construção do
Edital de Chamamento Público 2017; 4. Informes Gerais. A senhora presidente agradece a
presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando inicio pelo
item 2. Aprovação da ata do dia 26/07/2017: Colocada para aprovação, a ata do dia
26/07/2017 foi aprovada por unanimidade. Próximo item 3. Diretrizes para construção do
Edital de Chamamento Público 2017: A senhora presidente dá inicia a apresentação dos 15
(quinze) eixos mais votados pelos 23 (vinte e três) conselheiros que encaminharam as
respostas. Durante a leitura, a plenária discute sobre o entendimento e a redação de cada
eixo e alterações são feitas conforme necessidade. Finalizando, a redação final fica com 17
(dezessete) eixos (Anexo) e os conselheiros deliberam para que os critérios de julgamento
sejam construídos pelas Comissões de Políticas e Programas e de Legislação para que
futuramente seja apresentado ao Conselho. A senhora presidente solicita a contribuição
dos conselheiros para participação nas reuniões das comissões. A conselheira Ana Maria
Quaggio se coloca a disposição para integrar a Comissão de Gerenciamento do Fundo. A
conselheira Claudia Pereira Bento também se coloca para compor esta Comissão, assim
como a de Legislação e de Políticas e Programas também. Seguindo item 4. Informes
Gerais: A conselheira Lucinda Cantoni Lopes convida para Audiência Pública sobro o Plano
Estadual Diretor da Educação, no dia 04/09, às 18h30, na Defensoria Pública. Informa
também que o Encontro realizado pelo CMDCA para lançamento da Cartilha “Dê
Oportunidades” será realizado no dia 28/09, das 14h às 17h, no Complexo da Argos. A
senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima
reunião, que será realizada no dia onze de agosto de dois mil e dezessete, às 8h30, no
CIESP. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc” _____________ lavrei a presente ata,
que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do presidente.
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