Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e três de setembro 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 99 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Silvia Helena Natal (suplente), Elaine Cristina S. F. Cavalcante (titular), Alexandre
Moreno Sandri (titular), Ana Maria C. Quaggio (suplente), Florisvaldo Roberto (suplente). O Senhor
Presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação
da ata do dia 09/09/2016; 3. Devolutiva Reunião com Empresários no CIESP; 4. Deliberação:
Plano de Ação - 2017; 5. Deliberação: Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - 2017; 6.Informes Gerais. O senhor presidente agradece a presença de
todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, solicitando a inversão da pauta dando
inicio pelo item 2. Aprovação da ata do dia 09/09/2016: Colocada para aprovação a ata do dia
09/09/2016 foi aprovada por unanimidade. Próximo item 3. Devolutiva Reunião com Empresários
no CIESP: O senhor presidente informa que no último dia 20 de Setembro, juntamente com o
Senhor Milton Calzavara, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa –
COMDIPI esteve presente na reunião com os empresários no Centro das Indústrias do Estado de
São Paulo – CIESP para falarem sobre a Destinação de Parte do Imposto de Renda para os Fundos
dos Conselhos. Comenta que se surpreendeu com o conhecimento a intimidade que as empresas
têm quando o assunto é Conselhos e Fundos Municipais. Avaliou a reunião positivamente e que
planejam se reunir novamente até o final do ano, passa-se ao item 4. Deliberação: Plano de Ação –
2017 e 5. Deliberação: Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – 2017: O senhor presidente informa que conforme deliberado na última Reunião, no
dia 19 de Setembro foi realizada a Reunião para Construção do Planejamento 2017. No dia, os
conselheiros presentes analisaram as ações que estavam previstas no Plano de Ação 2016, assim
como as sugestões que as Entidades e conselheiros encaminharam via email para subsidiar o
CMDCA neste momento. A seguir, é apresentado o Plano de Ação e Aplicação, as sugestões e
dúvidas foram discutidas e alteradas conforme necessidade. Com relação ao próximo Edital ficou
decido que será necessário consultar a Comissão do Marco Regulatório da Sociedade Civil – MROSC
devido a reformulação normativa entre Sociedade Civil e Poder Público. Com relação a
representatividade de Jundiaí no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção - ENAPA 2017,
ficou decidido a diminuição no número de participantes, tendo em vista, o valor a ser atribuído a
cada participante. Sobre o Encontro sobre Saúde Mental na Infância e Adolescência foi sugerido na
reunião do dia 19 de Setembro que seja em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde através
da Diretoria de Ação em Saúde, tendo em vista o cancelamento do Encontro que Jundiaí sediaria
este ano. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes solicita que o Conselho promova um Encontro sobre
“Medida Socioeducativa”. Devido ao horário, alguns conselheiros precisaram se ausentar não
sendo possível a deliberação do apresentado, seguindo item 6. Informes Gerais: A conselheira
Lucinda Cantoni Lopes informa que a Pastoral do Menor no mês de Novembro lançará a Campanha
“Dê Oportunidade” e demais informações serão passadas posteriormente. O senhor presidente
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será realizada no dia
sete 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.
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