Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em dez de novembro de dois mil e dezessete, às 08h30, na Unidade de Gestão de
Educação – Espaço do Centro de Capacitação (2º Andar - Complexo da Argos) 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 31 verso e 32 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Samuel Ferraz Duarte e seu suplente Alan Baptista da Silva,
Marli Brilha Cremones da Silva (suplente), Rodrigo Pierobon Rodrigues e seu suplente Luciano de
França, Alda Maria Carrara (titular), Ana Maria C. Quaggio (titular), Maria Aparecida Rodrigues
Mazzola (titular), Aparecida Magali De Almeida Sousa (titular). O senhor vice-presidente declara
aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia
20/10/2017; 3. Deliberação: Resolução e Edital da Eleição de Recomposição Gestão 20172019 – Comissão Eleitoral; 4. Conselheiros faltosos; 5. Proposta para segundas Reuniões
Ordinárias do mês; Definição dos coordenadores das Comissões; Estudo do papel de cada
Comissão e Planejamento das ações; 6.
Visita e acompanhamento pela Comissão de
Políticas e Programas e Prorrogação do Projeto "Unidos pela Cidadania e Cultura de Paz" da
Fundação Itaú Social; 7. Deliberação: Contratação de gráfica para impressão de exemplares
do Diagnóstico Situacional da Infância e Adolescência de Jundiaí - 2017; 8. Deliberação:
Renovação de Registro da Associação Protetora de Menores - APM e Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Cultural - INDESC - Comissão de Registro; 9. Deliberação:
Realização do Encontro Lúdico; 10. Informes Gerais. O senhor vice-presidente agradece a
presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, justificando a ausência da
senhora presidente devido ao um compromisso representando o Conselho, lançamento da Rede
Jundiaí Cooperação. Item 2. Aprovação da ata do dia 20/10/2017: Colocada para aprovação, ata
do dia 20/10/2017 foi aprovada, por unanimidade. Seguindo item 3. Deliberação: Resolução e
Edital da Eleição de Recomposição Gestão 2017-2019 – Comissão Eleitoral: O senhor vicepresidente informa que participaram da reunião da Comissão Eleitoral, apenas ele e o conselheiro
Luiz Augusto Zambon. A seguir, é feito a leitura da Resolução e do Edital para o Processo Eleitoral
de Recomposição da atual Gestão. Colocados para aprovação, os dois documentos são aprovados
por unanimidade, totalizando 14 votos. O Diretor Luiz Augusto Zambon informa que todos os Editais
estão passando pela análise do Jurídico antes de sua publicação, para evitar problemas durante o
processo eleitoral. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes reflete sobre esse tramite devido a demora
do retorno de tudo que passa pelo Jurídico. Seguindo item 4. Conselheiros faltosos: O senhor
vice-presidente informa que foi feito o levantamento de faltas e para aqueles conselheiros que estão
com muitas faltas, a mesa decidiu o envio de uma notificação através de email. Próximo item 5.
Proposta para segundas Reuniões Ordinárias do mês; Definição dos coordenadores das
Comissões; Estudo do papel de cada Comissão e Planejamento das ações: O senhor vicepresidente informa na última reunião foi proposto que as segundas reuniões do mês fossem
reservadas para as comissões de trabalho. Com 13 votos a favor e 01 abstenção do conselheiro
Felipe Augusto Segantini Bonança, a plenária delibera pela proposta, e quando houver necessidade
de deliberação de pauta, será colocada da reunião. Os conselheiros deliberam também para que as
reuniões iniciem às 8h15. A plenária sugere também que, a continuação ou não das Reuniões
Descentralizadas seja discutido no momento da construção do Planejamento de 2018. Com a
relação (anexo) das comissões em tela a definição dos coordenadores e os demais itens serão
objetos de estudo da primeira reunião do ano, devido a ausência de alguns conselheiros. Seguindo
item 6. Visita e acompanhamento pela Comissão de Políticas e Programas e Prorrogação do
Projeto "Unidos pela Cidadania e Cultura de Paz" da Fundação Itaú Social: O senhor vicepresidente coloca que foi solicitado à Fundação ItauSocial parecer sobre a prorrogação do Projeto
"Unidos pela Cidadania e Cultura de Paz", pois teve seu inicio em Agosto de 2017 e não em Janeiro
como previa o Edital. Informa que a resposta da Fundação foi que cabe ao Conselho essa decisão
da prorrogação até Agosto de 2018. A plenária delibera para que a Comissão de Políticas e
Programas faça uma visita e se nada for constatado que seja informado a Fundação que o Projeto
será executado por 12 meses, a contar de seu inicio, ou seja Agosto de 2018. A plenária delibera
também que seja construído pela Comissão um calendário de visitas para acompanhamento de
toda execução, e que seja apresentado ao Conselho o resultado. Passa-se ao item 7. Deliberação:
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Contratação de gráfica para impressão de exemplares do Diagnóstico Situacional da Infância
e Adolescência de Jundiaí - 2017: O senhor vice-presidente coloca que o Diagnóstico construído
pela PLAN Consultoria está pronto e que o Comitê que acompanhou sua elaboração solicitou a
deliberação para impressão de 100 (cem) exemplares do conteúdo através do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA para distribuição nas Unidades, Organizações da
Sociedade Civil e demais Órgãos. Após apresentação dos orçamentos, com 13 votos a favor e 01
abstenção do conselheiro Felipe Augusto Segantini Bonança, a plenária delibera pela impressão de
100 exemplares preto e branco. O conselheiro se absteve pois considera que a impressão preto e
branco perderá a riqueza do documento, já que foi investido um valor para sua elaboração. Próximo
item 8. Deliberação: Renovação de Registro da Associação Protetora de Menores - APM e
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural - INDESC - Comissão de Registro: A
conselheira Janice Piovesan dá início a apresentação das atividades realizadas pela Associação
Protetora de Menores - APM que após conclusão teve seu registro aprovado. A conselheira Maria
Aparecida Giacomello dá inicio a renovação do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e
Cultural - INDESC que após dúvidas sanadas, quanto a execução dos Programas de Aprendizagem
teve seu registro renovado. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes diz que algumas Escolas
Profissionalizantes vão até Escolas e Entidades oferecendo cursos aos adolescentes dizendo que
são totalmente gratuitos, mas quando a mãe vai até a Escola, em alguns casos até assinam um
termo, descobrem que há uma cobrança. A plenária delibera para que o Conselho envie um email
às Entidades dizendo que nesses casos, deverão formalizar ao Conselho para que tome
providências. Seguindo item 9. Deliberação: Realização do Encontro Lúdico: A conselheira
Lucinda Cantoni Lopes sugere que antes da realização de um novo Encontro Lúdico, seja feito
avaliação do último realizado em 2014. Sugere também que seja feito um contato com Diretoria de
Ensino para que esteja no Planejamento de 2018, esta ação para que os Grêmios Estudantis sejam
envolvidos. Sugere também que o conselheiro Marcelo Henrique Ribeiro Carvalho esteja na
Comissão Organizadora do dia, representando os adolescentes. Diante de todas sugestões
apresentadas, e pelo pouco tempo para organização, com 11 votos a favor e 03 abstenções dos
conselheiros Luiz Augusto Zambon, Silvia Helena Natal e Felipe Augusto Segantini Bonança a
plenária delibera para que o Encontro, seja adiado, que esteja no Planejamento de 2018, e que a
Comissão de Mobilização já vá se reunindo para organização do dia. Finalizando item 10. Informes
Gerais: A ouvinte Mariana Guimarães Simon convida para peça teatral "Olhei mais e mais por
dentro" dias 18, 19, 25 e 25 de Novembro, às 20h, na CIA Nascem. O conselheiro Luiz Augusto
Zambon convida para o Fórum de Avaliação do Plano Diretor, dia 11 de Novembro,das 8h às 18h,
na UNIP de Jundiaí. O conselheiro Miguel Da Silva Oliveira convida para reunião do Fórum Paulista
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, sempre realizado nas últimas segundasfeiras do mês, às 14h, no Ministério Público em São Paulo. Solicita a todos presentes que usem a
hashtag #chegadetrabalhoinfantil. O senhor vice-presidente declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada em dez de novembro, às 8h30. Eu,
Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc” _____________ lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do presidente.

Marco Antonio dos Santos
Vice-Presidente do CMDCA Jundiaí
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