Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
nove de dezembro 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 04 verso e 05 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Larissa Fernandes de
Souza e sua suplente Silvia Helena Natal, Cristiane Vieira Gozzo (Titular), Solange Colepicolo Leonardi
(Titular). O Senhor Presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta;
2. Aprovação da ata do dia 25/11/2016; 3. Deliberação: Alteração do Cronograma de execução da
Associação Almater – Projeto Ecoar; 4. Deliberação: Renovação de registro da Associação Cristã em
Defesa da Cidadania – ACDC; 5. Deliberação: Substituição de indicação para recomposição da
Comissão Disciplinar; 6. Apresentação das ações realizadas pelo CMDCA em 2016; 7. 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 25/11/2016: Colocada para aprovação, ata do dia
25/11/2016 foi aprovada por unanimidade. Seguindo item 3. Deliberação: Alteração do Cronograma de
execução da Associação Almater – Projeto Ecoar: O senhor presidente coloca que recebeu da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS o processo com a solicitação da
Associação Almater para alteração do cronograma de execução do Projeto Ecoar financiado pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, para que o mesmo tenha sua execução
durante a vigência do convênio. Após apresentação e leitura da solicitação, por unanimidade, a plenária
delibera pela aprovação da alteração. Passa-se ao item 4. Deliberação: Renovação de registro da
Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC: A Comissão de Registro, representado pelas
conselheiras Elaine Cristina S. F. Cavalcante e Tânia Maria de Freitas Beckmann, informa que recebeu
um oficio da SEMADS colocando irregularidades na Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC
com relação a maus tratos de crianças e adolescentes e o traje que eles usavam, alimentação vencida,
Diretoria com eleição vencida, entre outros. A conselheira Elaine Cristina S. F. Cavalcante coloca que a
Comissão decidiu por realizar ações conjuntas com a Comissão de Normas do Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS, uma vez que também foi notificado. As Comissões realizaram algumas visitas
à Organização dando prazo para regularização das pendências e também fizeram reuniões com a
comunidade. A conselheira Tânia informa também que o Órgão Gestor não renovou o convênio com a
Organização e que eles terão que captar recurso com outros parceiros, e que durante uma reunião com
a Diretoria eles se colocaram disposto a continuar o trabalho. Finalizando, a Comissão informa que
deliberou pela renovação da certificação da Organização por apenas 01 (um) ano, tendo em vista a
importância de manter um trabalho naquela região, altamente vulnerável e pelo empenho de toda
equipe técnica. Informa também, que, neste período realizarão visitas periódicas na Associação. O
conselheiro Valdir de Lira frisa que a Organização desempenha um importante trabalho para a
comunidade da região. Colocada para aprovação, por unanimidade, a plenária delibera pela decisão da
Comissão. Próximo item 5. Deliberação: Substituição de indicação para recomposição da Comissão
Disciplinar: O senhor presidente explica que a representante indicada pelo Poder Público para
composição da Comissão Disciplinar solicitou sua substituição, porque não desempenha a mesma
função e nem está no mesmo local de trabalho, que na época da indicação, tornando-se difícil sua
participação da Comissão. Informa que a servidora Silvia Helena Natal foi a indicada substituição, e que
a Comissão está no meio de um Procedimento Disciplinar, por isso deliberou por fazer a substituição
após a conclusão. O senhor presidente faz a apresentação da Resolução que será publicada para
reformulação da Comissão, solicitando a plenária que delibere pelo texto da Resolução e pela
publicação posterior. Por unanimidade, os conselheiros presentes, aprovam a sugestão da Comissão.
Seguindo item 6. Apresentação das ações realizadas pelo CMDCA em 2016: O senhor presidente dá
inicio a apresentação (Anexo) das principais ações realizadas pelo Conselho neste ano. Comenta que
este ano foi de muitas ações positivas, foi atípico devido ao período eleitoral, que evitou o Conselho
realizar algumas atividades, mas que em compensação, o CMDCA finaliza o ano com um Plano de Ação e
Aplicação construído para o próximo exercício. Finaliza dizendo que ano que vem o Conselho possui
várias ações para serem desenvolvidas, solicitando o apoio de todos conselheiros. A ouvinte Patrícia
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Ribeiro Pierassi coloca que as descentralizadas precisam ser mais divulgadas, e com a participação da
comunidade, inclusive de mais crianças e adolescentes. A ouvinte Fernanda R. Moros solicita que o
CMDCA faça uma visita à ACDC, para explicar o que é o CMDCA para as crianças e adolescentes, pois se
mostraram interessados em aprender mais depois da participação na última Reunião Descentralizada.
Seguindo 7. Informes Gerais: O senhor presidente diz que o prazo para destinação de Imposto de Renda
está acabando, solicitando aos conselheiros que façam sua destinação. Comenta que é preciso partir de
dentro essa ação, tanto de destinar quanto de ajudar na divulgação, é papel de todos, pois beneficiará o
público que o Conselho defende. A conselheira Ana Maria C. Quaggio convida para o Encontro de
encerramento das atividades do GAA Semente, dia 13/12/2016, às 09h, na Igreja Santa Terezinha. O
conselheiro Alexandre Moreno Sandri convida para o Encontro de apresentação do Relatório de Gestão
da Saúde Mental, dia 20/12/2016, às 8h30, na Escola de Governo e Gestão. Convida também para
Fórum Intersetorial de Cuidado no Campo AD, que abordará o cuidado a gestantes (participação da
Comissão Flor de Lótus) com necessidades relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas, no dia
19/12/2016, às 9h, na Escola de Governo e Gestão. O senhor presidente declara encerrada a reunião,
desejando um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo o senhor, convidando a todos para a próxima
reunião que será realizada no dia vinte e sete de janeiro de dois mil e dezessete, na Biblioteca
Municipal. 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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