Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em quinze de setembro 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 28 frente e verso e 29 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Mauro Vaz
de Lima (titular) e 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
25/08/2017;3. 3ª Apresentação dos Projetos financiados via Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de Jundiaí - Casa Transitória Nossa
Senhora Aparecida e Centro Educacional João de Deus; 4. Apresentação dos dados
de demanda e atendimentos do Conselho Tutelar no 1º Semestre 2017 – Conselho
Tutelar; 5. Deliberação: Critérios de Julgamento para Edital de Chamamento Público
e valor de cada proposta – Comissão de Políticas e Programas e de Legislação; 6.
Deliberação: Reformulação do Plano de Aplicação 2017. Apresentação utilização de
recurso do FMDCA de Agosto 2016 a Julho 2017 – Comissão de Gerenciamento do
Fundo; 7.Deliberação: Formação de Comissão para construção do Planejamento
para 2018; 8. Avaliação dos projetos financiados através do FMDCA e envio de
sugestões por e-mail; 9. Início do Projeto “Unidos pela Cidadania e Cultura de Paz”
da Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC financiado pela Fundação Itaú
Social; 10. Realização do Seminário de Apresentação do Diagnóstico da Infância e
Juventude; 11. Informes Gerais. A senhora presidente agradece a presença de todos
conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando início pelo item 2. Aprovação da
ata do dia 25/08/2017: Colocada para aprovação, a ata do dia 25/08/2017 foi aprovada por
unanimidade. Seguindo item 3. 3ª Apresentação dos Projetos financiados via Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de Jundiaí - Casa
Transitória Nossa Senhora Aparecida e Centro Educacional João de Deus: A
psicóloga da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, Suzana Elias Pedro, dá início a
apresentação (Anexo) do Projeto “Abrigo Integral pela Vida”. Coloca que a importância do
projeto para os acolhidos está na possibilidade do registro das informações e dos
momentos vividos durante a permanência deles na Casa. Seguindo, a Assistente Social do
Centro Educacional João de Deus, Marli Brilha Cremones, dá início a apresentação
(Anexo) do Projeto “Sim, Somos uma Família!”. Coloca que o projeto visa contribuir para o
entendimento de novos conceitos e arranjos de família. O Projeto atende as crianças e
adolescentes das as unidades do Projeto “Florescer” e “Piccolo Fiore” e suas respectivas
famílias, que vivem em situação de vulnerabilidade social e necessitam de fortalecimento
de vínculos e laços familiares. A seguir, toda equipe apresenta suas ações dentro do
Projeto. Finalizando, a Assistente Social agradece o Conselho pelo financiamento do
Projeto colocando a importância da continuidade das ações que o Projeto realizou. Passase ao item 4. Apresentação dos dados de demanda e atendimentos do Conselho
Tutelar no 1º Semestre 2017 – Conselho Tutelar: Os Conselheiros Tutelares Jocilene
Romilda Padilha, Diego Meleiro Novaretti e Ana Paula do Nascimento Corrêa dão início a
apresentação dos dados de demanda e atendimentos dos respectivos Conselhos Tutelares
no 1º Semestre 2017. O conselheiro Diego Meleiro Novaretti coloca que essa
apresentação (Anexo) foi construída em conjunto com a Diretoria de Vigilância Social da
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social - UGADS, que, neste
momento, são dados mais quantitativos, e que estão avançando na organização das
violações de direito. A conselheiro Alan Baptista da Silva considera importante apresentar o
resultado dos encaminhamentos dos Conselhos Tutelares. Finalizando, a senhora
presidente agradece pela apresentação, parabenizando pelo trabalho e que seja dado
Secretaria Executiva: Rua Senador Fonseca, nº 605 – Centro Jundiaí/SP Fone: (11) 4497-0008
www.cmdca.jundiai.sp.gov.br / cmdca@jundiai.sp.gov.br
Fundo Municipal: PMJ – FMDCA CNPJ: 17.498.120/0001-63 Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0316 - Conta Corrente: 52-0

continuidade. Próximo item 5. Deliberação: Critérios de Julgamento para Edital de
Chamamento Público e valor de cada proposta – Comissão de Políticas e Programas
e de Legislação: A conselheira Ana Maria C. Quaggio representando a Comissão de
Politicas e Programas dá início a apresentação (Anexo) dos critérios de julgamento para
Edital de Chamamento Público construídos pela Comissão. Após algumas alterações, a
proposta foi deliberada, com 11 votos a favor e 01 abstenção da conselheira Lucinda
Cantoni Lopes. Passa-se ao item 6. Deliberação: Reformulação do Plano de Aplicação
2017. Apresentação utilização de recurso do FMDCA de Agosto 2016 a Julho 2017 –
Comissão de Gerenciamento do Fundo: O conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues dá
início a apresentação (Anexo) da utilização de recurso do FMDCA do período de Agosto de
2016 a Julho de 2017. A seguir, o conselheiro inicia a apresentação (Anexo) da
reformulação do Plano de Aplicação 2017 sendo apresentado duas propostas de alteração:
1 - 20% destinado ao artigo 260 ECA – Percentual para os Serviços de Acolhimento; 10% para
ações de controle, formação do conselho, assessoria e 70% para editais de financiamento de
projetos. 2 - 25% destinado ao artigo 260 ECA – Percentual para os Serviços de Acolhimento;
10% para ações de controle, formação do conselho, assessoria e 65% para editais de
financiamento de projetos. Totalizando 13 votos a proposta nº 1, foi aprovada. Fica deliberado
também, o valor de cada projeto a ser financiado no próximo Edital de Chamamento Público,
até R$ 150.000,00, com 14 votos e 01 abstenção do conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues.
Seguindo item 7. Deliberação: Formação de Comissão para construção do
Planejamento para 2018: A senhora presidente coloca a necessidade de formação de um
grupo para construção do Planejamento de 2018. Os conselheiros deliberam para que o
grupo seja formado por apenas conselheiros e sua composição se fez por Ana Maria C.
Quaggio, Solange Leonardi Colepicolo, Alan Baptista da Silva, Mariana Guimarães Simon,
Marli Brilha Cremones da Silva e Alda Maria Carrara. A conselheira Solange Leonardi
Colepicolo lembra que para construção do Planejamento 2018 o Diagnóstico da Situação da
Criança e do Adolescente já terá sido finalizado e poderia ser o norteador dessa construção. A
conselheira Lucinda Cantoni Lopes sugere também que seja feita uma avaliação do
Planejamento de 2017. Próximo item 8. Avaliação dos projetos financiados através do
FMDCA e envio de sugestões por e-mail: A senhora presidente sugere que a Comissão
de Politicas e Programas se reúna com a Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social - UGADS para que juntas analisem os projetos financiados pelo
FMDCA e que estão em fase de encerramento e que a rede também encaminhe, através
de e-mail, sugestões a respeito dos projetos apresentados durante as reuniões ordinárias.
Seguindo item 9. Início do Projeto “Unidos pela Cidadania e Cultura de Paz” da
Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC financiado pela Fundação Itaú
Social: A senhora presidente informa que o Projeto “Unidos pela Cidadania e Cultura de
Paz” da Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC financiado pela Fundação Itaú
Social foi iniciado e solicita à Comissão de Politicas e Programas que se reúna com a
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS para que juntas
acompanhem a execução das ações. Seguindo item 10. Realização do Seminário de
Apresentação do Diagnóstico da Infância e Juventude: A senhora presidente informa
que houve a necessidade de alteração da Reunião Descentralizada do dia 29 de Setembro
de 2017, devido a realização do Seminário de apresentação do Diagnóstico da Situação da
Criança e do Adolescente, a ser realizado no mesmo dia, das 8h às 13h, na Biblioteca
Municipal – Complexo da Argos. Informa também, que o Grupo em Defesa da Criança com
Câncer – GRENDACC, solicitou alteração no agendamento para realização da Reunião
Descentralizada, que será realizada em 06 de Outubro, das 8h30 às 10h30. Passa-se ao
item 11. Informes Gerais: A conselheira e Assessora de Politicas para Diversidade
Sexual, Kelly Cristina Galbieri, esclarece que na programação da Semana da Diversidade
Sexual, organizada pela ONG Aliado, está a realização da peça teatral “A Princesa e a
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costureira”, a qual não havia como público-alvo crianças, e mesmo que houvesse a
apresentação não tem nenhuma cena que não pudesse ser apresentada a este público.
Essa peça já foi apresentada em várias escolas, por conta de sua simplicidade e como
aborda a questão de relacionamentos homoafetivos. Coloca também, que, infelizmente,
que a programação está sendo cancelada devido circulação de informações falsas. A
senhora presidente convida para o Encontro “Faça a Diferença! Dê Oportunidades Ninguém Nasce Infrator, a ser realizado em 28 de Setembro de 2017, das 13h30 às 17h,
no Auditório Elis Regina. A conselheira Priscila Rodrigues convida para comemoração dos
60 Anos da Associação de Pais e Mestres e Amigos dos Execepcionais - APAE a ser
realizada em 28 de Setembro no Restaurante Brunholli. A conselheira Mariana Guimarães
Simon convida para peça teatral “Até quando?”, a ser realizada em 21 de Setembro, às
19h. O conselheiro Luiz Augusto Zambon informa que a rede pode encaminhar as
divulgações dos Encontros a serem realizadas ao e-mail da Diretoria dos Conselhos para
que sejam divulgados aos demais Conselhos. A senhora presidente declara encerrada a
reunião, convidando a todos para o próximo Encontro, Seminário de apresentação do
Diagnóstico Situacional da Criança e do Adolescente de Jundiaí, que será realizado no dia
vinte e nove de setembro de dois mil e dezessete, às 8h30, no Auditório da Biblioteca
Municipal de Jundiaí. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc” _____________
lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do
presidente.
Alda Maria Carrara
Presidente do CMDCA Jundiaí
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