Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dezessete, às 08h30, no Centro Comunitário da 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 08
frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros Felipe Bonança e Marcia Pavan Guilherme,
representantes da secretaria de esportes e lazer . O Senhor Presidente declara aberta a plenária fazendo
a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Breve apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA de Jundiaí; 3. Aprovação da ata do dia 10/02/2017; 4. Deliberação:
Indicação de 04 (quatro) conselheiros para participação no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à
Adoção – ENAPA, dias 15 a 17 de Junho de 2017; 5.Eleição de Vice-presidente da Mesa Diretora; 6.
Apresentação do Centro Comunitário da Vila Hortolândia; 7. Apresentação da “Creche Coragem e
Ternura”; 8. Informes Gerais. 2. Breve apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA de Jundiaí: O senhor presidente faz uma breve apresentação da atuação do
Conselho e das ações que vem promovendo, Passa-se ao item 3. Aprovação da ata do dia 10/02/2017:
Colocada para aprovação a ata do dia 10/02/2017 foi aprovada por unanimidade. Próximo item
4.Deliberação: Indicação de 04 (quatro) conselheiros para participação no Encontro Nacional dos
Grupos de Apoio à Adoção – ENAPA, dias 15 a 17 de Junho de 2017: A conselheira Ana Maria C.
Quaggio faz a apresentação do que é o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção – ENAPA, dias
15 a 17 de Junho de 2017, fazendo a leitura de toda programação. Como não foi possível completar as
04 vagas disponíveis para o CMDCA foi sugerido que a conselheira Ana Quaggio ocupasse uma pelo
conselho deixando as outras duas vagas que cabem ao Grupo Semente para serem ocupadas por outros
membros. Os conselheiros que se dispuseram a participar do Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à
Adoção – ENAPA, dias 15 a 17 de Junho de 2017 foram: Ana Maria Carrara Quaggio, Lucinda Cantoni
Lopes, Carina Aparecida Boni e Rodrigo Pierobon Rodrigues. Finalizando, a plenária discute sobre a
importância da devolutiva dos representantes que irão. O senhor presidente passa para o item 5.
Eleição de Vice-presidente da Mesa Diretora: Não havendo mais pretendentes, a conselheira Sílvia
Helena Natal participará da Mesa Diretora como vice-presidente. Seguindo item 6. Apresentação do
Centro Comunitário da Vila Hortolândia; O representante e Presidente do Centro Comunitário Vila
Hortolândia, João Guilherme Oliveira, faz a apresentação das ações realizadas pela Organização, dizendo
que o espaço passou por uma reestruturação, que semanalmente 600 pessoas participam das
atividades, todas gratuitas. Comenta que a oficina de panificação, foi reconhecida pelo Ministério do
Trabalho como Economia Solidária. A seguir, a supervisora da Creche Coragem e Ternura, Carla
Pieradozzi faz uma apresentação sobre a parceria que o Centro Comunitário tem com a Escola Divina
Providencia, onde o centro comunitário fica responsável pela infraestrutura do prédio e alimentação das
crianças e a Divina Providência entra com os funcionários e material pedagógico, que é o mesmo
utilizado na Instituição. Depois da apresentação passamos para o item 7. Apresentação da “Creche
Coragem e Ternura”: As crianças da “Creche Coragem e Ternura” fazem uma apresentação cultural,
usando percussão corporal com a música “escravos de Jó”. Passa-se ao item 8. Informes Gerais. O
ouvinte João Guilherme Oliveira informa que em 26/02, às 14h, haverá o baile de carnaval no Centro
Comunitário. O ouvinte André Aparecido Cazella Diretor da Creche municipal EMEB Carla Andressa de
Oliveira Sinigália pede ajuda quanto às questões de vulnerabilidade apresentadas pelas crianças
atendidas, relata questões de necessidade do fornecimento de fraldas entre outras. A conselheira
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

Solange C. Leonardi coloca a SEMADS e o CRAS CENTRAL representado na reunião pelas profissionais
Bianca e Letícia a disposição para tratarem as questões de vulnerabilidade. A conselheira Ana Maria C.
Quaggio informa que hoje terá a reunião da REDECA, às 14h, no CECCO. O senhor presidente declara
encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será realizada no dia dez de março
de dois mil e dezessete, às 8h30, no CIESP. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad
hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembleia, segue para
assinatura do presidente.
Rodrigo Pierobon Rodrigues
Presidente do CMDCA Jundiaí
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