Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em
vinte e quatro de março de dois mil e dezessete, às 08h30, na Associação Casa de Nazaré, 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 11 frente e verso e 12 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Rosaura Aparecida de Almeida (suplente) e Elaine Cristina S. F.
Cavalcante (titular). O Senhor Presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura
da pauta; 2. Aprovação das atas dos dias 10/03/2017 e 16/03/2017; 3. Devolutiva da Comissão de
registro acerca Associação Protetora de Menores; 4. Comissão Eleitoral: Inscrições recebidas para
Eleição da Sociedade Civil Gestão 2017-2019; 5. Deliberação: Troca da Organização Executora do
Projeto “Unidos pela Cidadania e Cultura da Paz” – Fundação ItaúSocial; 6. Informes Gerais; O senhor
presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando
inicio a reunião expondo sobre o que é o Conselho e quais suas ações. Passa-se ao item 2. Aprovação
das atas dos dias 10/03/2017 e 16/03/2017: Colocadas par aprovação, as atas dos dias 10/03/2017 e
16/03/2017 são aprovadas, por unanimidade. Próximo item 3. Devolutiva da Comissão de registro
acerca Associação Protetora de Menores: A conselheira Tânia Maria de Freitas Beckmann coloca que a
Comissão de registro analisou a documentação para renovação do registro da Associação Protetora de
Menores e observou que sua documentação, Estatuto Social e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica –
CNPJ estão com suas descrições desatualizadas, como “Orfanato” e “Abrigar menores carentes” e não
condizem com a atividade realizada, atualmente. A conselheira diz que a sugestão da Comissão foi
consultar à Plenária para que suspenda o registro ou o forneça com um prazo de validade inferior, para
que a diretoria da Associação possa atualizar toda documentação. Os conselheiros deliberam para que
o registro seja expedido com 06 (seis) meses de validade. Passa-se ao item 4. Comissão Eleitoral:
Inscrições recebidas para Eleição da Sociedade Civil Gestão 2017-2019: A conselheira Silvia Helena
Natal informa que 20 (vinte) candidatos se inscrever para a Eleição da Sociedade Civil para Gestão 20172019, sendo que 01 (uma) inscrição foi indeferida pela Comissão Eleitoral. Coloca também que os
segmentos tiveram seus inscritos: 12 (doze) de Atendimento; 02 (dois) de Defesa e Garantia de Direitos;
01 (um) de Trabalhadores e Profissionais e 04 (quatro) de Usuários. Próximo item 5. Deliberação: Troca
da Organização Executora do Projeto “Unidos pela Cidadania e Cultura da Paz” – Fundação ItaúSocial:
O senhor presidente informa que 02 (duas) Organizações encaminharam a documentação, conforme
deliberado na Reunião Extraordinária do dia 16 de Março, para que hoje seja deliberado qual será a
Organização Executora do Projeto “Unidos pela Cidadania e Cultura de Paz”. A ouvinte Fernanda Morosi,
Assistente Social, da Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC coloca que o convênio que havia
com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social se expirou ano passado, e deste
então, problemas internos estão ocorrendo. Coloca que o projeto que será financiado contempla o
território onde a Organização está instalada, e que hoje atendem cerca de 80 a 90 crianças e
adolescentes de 10 a 16 anos. Algumas das oficinas oferecidas são de Hip-hop, Musicalização, Canto e
Coral, Equinha, Inglês, Preparação para o Marcado de Trabalho, Futebol. O ouvinte João Valentin,
Presidente da ACDC, informa que mesmo com todos problemas internos que a Organização vem
passando, não fechou, um dia se quer, as portas para a Comunidade local e que estão unindo forças,
fazendo ações e pedindo para que outros parceiros ajudem manter a Associação aberta. A conselheira
Solange Colepicolo coloca que a Organização precisa estar ciente sobre a execução do Projeto, em
cumprimento ao que foi apresentado à Fundação ItaúSocial, principalmente, a questão do público que
será atendido e a contratação da equipe técnica. O senhor presidente dispõe que a outra Organização
interessada na execução da proposta, foi a Associação Acolhimento Bom Pastor, que desde o inicio, a
intenção da Associação foi executar a proposta, desde que, não houvesse outra interessada. Finaliza
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dizendo que, neste momento, a Associação Acolhimento Bom Pastor, a qual faz parte, abre mão da
concorrência dessa seleção. Fica deliberado, que a Organização Executora do Projeto “Unidos pela
Cidadania e Cultura de Paz” será a Associação Cristã em Defesa da Cidadania – ACDC. A conselheira
Lucinda Cantoni Lopes parabeniza a atitude da Associação Acolhimento Bom Pastor, dizendo que está
muito feliz, por Jundiaí ter mais de uma Organização em condições de executar esse projeto, que foi
uma avanço das Organizações Não Governamentais do Município. Seguindo item 6. Informes Gerais: A
conselheira Lucinda Cantoni Lopes informa que a Campanha “Dê Oportunidades – Ninguém nasce
Infrator” foi lançada e agora o Município precisa ter conhecimento, lembrando que está no
Planejamento do CMDCA a organização de um Encontro em Jundiaí. O senhor presidente informa que a
Comissão de Mobilização precisa se reunir para organização do dia. A conselheira Lucinda informa que
em 08 de fevereiro participou do Encontro para construção do Plano Nacional de Educação em Direitos
Humanos que trás como eixos: Educação Básica, Educação Superior, Educação não Formal, Educação
dos Profissionais de Justiça e Segurança Educação e Mídia e convida representantes de Jundiaí para
integrarem a Comissão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, no dia 08 de abril, em São
Paulo. O senhor presidente convida para o almoço realizado pela Associação Acolhimento Bom Pastor,
dia 26 de abril, na Igreja da Roseira. O ouvinte João Valentin, informa que a ADCD está vendendo Pizzas
em prol da Associação e que no dia 21 de maio será oferecido um almoço com Feijoada no Caxambu.
Finalizando, o senhor presidente solicita que todos esses informativos sejam encaminhados por email. O
senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será
realizada no sete de abril de dois mil e dezessete, às 8h30, no CIESP 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.
Rodrigo Pierobon Rodrigues
Presidente do CMDCA Jundiaí
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