Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em sete de outubro de dois mil e dezesseis, às 08h30, no CIESP Jundiaí - Avenida Navarro
de Andrade, s/nº (antiga Av. Projetada), Vila Hortolândia, 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 100 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Cristiane Vieira Gozzo (titular), Larissa Fernandes de Souza (titular). O Senhor
Presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação
da ata do dia 23/09/2016; 3. Deliberação: Plano de Ação - 2017; 4. Deliberação: Plano de
Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 2017; 5. Apresentação
dos Locais as Reuniões Descentralizadas 2017; 6. Devolutiva “2ª Reunião do Fórum Intersetorial
do Rio Acima” realizada em 13/09, na EMEB Pedro Clarismundo Fornari e participação da
Próxima Reunião em 11/10/2016; 7. Indicação de Conselheiro para participação na II Semana
do Bem; 8. Informes Gerais. O senhor presidente agradece a presença de todos conselheiros e
ouvintes, declara aberta a plenária, dando inicio pelo item 2. Aprovação da ata do dia 23/09/2016:
Colocada para aprovação, a ata do dia 23/09/2016 foi aprovada por unanimidade. Próximos itens 3.
Deliberação: Plano de Ação – 2017 e 4. Deliberação: Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – 2017 O Senhor presidente apresentada os Planos de Ação e
Aplicação para o ano de 2017, construídos durante a reunião do dia 19 de Setembro e apresentado
nas duas últimas reuniões ordinárias. Após pequenas alterações, colocado para deliberação, por
unanimidade, os Planos de Ação e Aplicação para o ano de 2017 são aprovados. O senhor
presidente informa que para realização das ações, as Comissões responsáveis terão que se reunir
para organização. O senhor presidente informa também que agendará uma reunião com senhora
Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social para apresentação e conhecimento do
conteúdo. Seguindo item 5. Apresentação dos Locais as Reuniões Descentralizadas 2017: O senhor
presidente dá inicio a apresentação dos locais para realização das reuniões ordinárias
descentralizadas, informando que as manifestações vieram das próprias instituições. Após
apresentação, a plenária acata a sugestão, sendo futuramente que será feito contato com todos os
locais para saber a disponibilidade e melhor horário para participação do maior número de pessoas.
Próximo item 6. Devolutiva “2ª Reunião do Fórum Intersetorial do Rio Acima” realizada em 13/09,
na EMEB Pedro Clarismundo Fornari e participação da Próxima Reunião em 11/10/2016: O
conselheiro Valdir Ambrósio de Lira informa que esteve presente juntamente com a conselheira
Ana Maria Carrara Quaggio na 2ª Reunião do Fórum Intersetorial do Rio Acima realizada em 13/09,
na EMEB Pedro Clarismundo Fornari dizendo que por se tratar de uma região isolada no município,
a rede local vem organizando esses Fóruns para discussão dos problemas que os moradores
convivem. A falta de políticas públicas para atendimento dos moradores, entre elas a questão do
transporte dos alunos que freqüentam as Escolas do município de Itatiba e precisam se deslocar
uma longa distancia para a condução. Sobre o encaminhamento dos casos para o Conselho Tutelar,
que na maioria das vezes a devolutiva é demorada e o caso acaba indo direito para o Juiz. Diz
também, que a comunidade não é unida, pois falta Entidades/Organizações não Governamentais –
ONG’s para atendimento da população. A conselheira Elaine Cristina S. F. Cavalcante comenta que
é um bairro de chácaras, por isso difícil unir a comunidade e que dependendo do serviço é mais
fácil os moradores se deslocarem até Itatiba. O conselheiro Alexandre Moreno Sandri diz que achou
bacana eles organizarem para a realização desses Fóruns, pois por estar mais afastados, a
comunidade precisa de mais atenção. Cometa também que há um tempo atrás, esteve na Unidade
Básica de Saúde da região e alguns apontamentos foram feitos com relação a falta de políticas. O
conselheiro sugere também que em uma reunião do Conselho, seja feito a apresentação dos
projetos financiados pelo Fundo, para ver se alguma entidade tem interesse em participar da
região. O conselheiro Florisvaldo Roberto entende que sobre os estudantes, o assunto deve ser
levado até o Conselho Municipal de Educação, se dispondo levar a discussão, por ser membro
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daquele Conselho. Para a próxima reunião do Fórum, a ser realizada em 11/10, os conselheiros
Valdir Ambrósio de Lira e Florisvaldo Roberto e a ouvinte Maria de Fátima C. Shimitt se colocam a
disposição para participação. A plenária então delibera que seja comunicado a Secretaria Municipal
de Transportes para esclarecimentos quanto às questões levantadas referente ao transporte dos
alunos. Passe ao item 7. Indicação de Conselheiro para participação na II Semana do Bem: O
senhor presidente informa que a Diretoria dos Conselhos e Entidades Comunitárias solicitou a
indicação de representantes dos Conselhos Municipais para participação da II Semana do Bem, que
se realizará de 24 a 29 de Outubro, às 9h, na UNIP de Jundiaí. A conselheira Elaine Cristina S.F.
Cavalcante se dispõe a participar representando o CMDCA, em pelo menos dois dias. Passa-se ao
item 8. Informes Gerais: A ouvinte Verci Andreo Butalo, presidente do Grupo em Defesa da Criança
com Câncer – GRENDACC informa que as novas instalações da Instituição estão prontas, e que
através da ampliação, dobrará o número dos atendimentos. A ouvinte aproveita fazer o convite a
todos conselheiros do CMDCA e dos Conselhos Tutelares para que conheçam a nova estrutura. O
senhor presidente informa que conforme deliberado em plenária há um tempo, encaminhou uma
comunicação aos conselheiros titulares que não estão participando das reuniões, dando um prazo
encaminharem a justificativa das ausências ou se manifestarem quanto a permanência no
Conselho, fazendo neste momento a leitura do Regimento Interno “CAPÍTULO IV - DA COMPOSIÇÃO
DO CONSELHO: Art. 8º - O Conselheiro será desligado do CMDCA no caso de 3 (três) faltas
consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, injustificadas, situação em que o Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente determinará o encaminhamento de
representação ao Chefe do Executivo e no caso de Conselheiro representante da Sociedade Civil,
será convocada nova eleição, sem prejuízo das medidas administrativas cabíveis.” O email foi
encaminhado aos conselheiros Rose Meire Mendes de Almeida, Izabelle de Oliveira, Pedro Geraldo
de Campos Neto, Alcebíades Nascimento Silva Júnior e Roselaine Timóteo de Mamede. Informa que
a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida e o conselheiro Alcebíades Nascimento Silva Júnior
manifestaram o afastamento e que os demais até o momento não se pronunciaram. A plenária
delibera pelo envio de solicitação para substituição dos representantes do poder público e quanto
os representantes da sociedade civil uma nova eleição terá que ser realizada. A conselheira Elaine
Cristina S.F. Cavalcante convida para apresentação de dança da Associação Pio Lanteri, no dia
09/11, às 20h, no Teatro Polytheama. O conselheiro Valdir Ambrósio de Lima convida para
atividade de Zumba no dia 09/10, às 10h, no Parque do Engordadouro. O senhor presidente declara
encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será realizada no dia vinte e
um de outubro de dois mil e dezesseis. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad
hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para
assinatura do presidente.
Rodrigo Pierobon Rodrigues
Presidente do CMDCA Jundiaí
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