Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e cinco de agosto de dois mil e dezessete, às 08h30, na EE Professora
Maria de Almeida Schledorn, 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 27 frete e verso. Justificaram ausência os conselheiros:
Luis Augusto Zambon (titular), Marco Antonio dos Santos (titular), Marcelo Henrique
Ribeiro Carvalho (titular), Solange Leonardi Colepicolo e sua suplente Silvia Helena Natal,
Carina Aparecida Boni e sua suplente Valéria De Paula Ignácio, Márcia Pavan Guilherme e
seu suplente Felipe Augusto Segantini Bonança, Aparecida Magali De Almeida Sousa
(Suplente). A Senhora Presidente, declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1.
Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 04/08/2017 e 11/08/2017; 3. Breve
apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
4. Recomposição e Apresentação da Comissão de Gerenciamento do FMDCA; 5.
Apresentação do Conselho Tutelar da região de abrangência; 6. Apresentação das
atividades realizadas no equipamento; 7. Deliberação: Proposta quanto implantação de
Serviço de Acolhimento - República para Jovens e Residência Inclusiva; 8. Reformulação
da Comissão Disciplinar – Indicação do Conselho Tutelar; 9. Reunião com Empresários 26
de Setembro – Campanha de Imposto de Renda; 10. Encontro: Cuidando da Criança e do
Adolescente – Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual – CMEVESCA; 11.
Apresentação do Projeto “Caravana das Artes”; 12. Informes Gerais. A senhora presidente
agradece pelo espaço cedido para realização da reunião e a presença de todos conselheiros
e ouvintes, declara aberta a plenária, solicitando inversão da pauta até chegada dos demais
participantes. Dando inicio pelo item 12. Informes Gerais: A conselheira Mariana
Guimarães Simon informa que a Comissão de Enfrentamento a Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes – CMEVESCA realizará o Encontro “Cuidando da Criança e do
Adolescente” destinado aos Conselheiros e aos membros da Comissão que será conduzido
por representantes da Saúde através de estudo de um caso. Será no dia 21 de Setembro,
das 9h às 12h, no Foyer do Paço Municipal. A conselheira Maria Aparecida Giacomello
convida para o 8º Desfile em comemoração à Independência do Brasil, organizado pela
FAACG - Fundação Antonio-Antonieta Cintra Gordinho a ser realizado em 01 de Setembro,
às 9h, na Estrada Municipal do Varjão. A conselheira Ana Maria Quaggio informa que a
Comissão de Mobilização e Eventos realizará o Encontro “Faça a Diferença: Dê
Oportunidades – Ninguém Nasce Infrator” para o lançamento da Cartilha “Dê
Oportunidades” no dia 28 de Setembro, das 13h30 às 17h, no Auditório Elis Regina. A
ouvinte Fernanda R. Morosi informa que a ACDC - Associação Cristã em Defesa da
Cidadania organizará um bingo para arrecadação de recurso, no dia 09 de Setembro de
2017. A conselheira Kelly Cristina Galbieri convida para o II Encontro de Valorização da Vida
– Suicidio: Epidemia Calada, dia 31 de Agosto, às 18h30, no Teatro Municipal. Seguindo a
senhora presidente agradece os representantes da EE Professora Maria de Almeida
Schledorn, passando para o item 2. Aprovação da ata do dia 04/08/2017 e 11/08/2017;
Colocadas para aprovação as atas dos dias 04/08 e 11/08/2017 foram aprovadas, por
unanimidade. Próximo item 3. Breve apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA: A senhora presidente dá inicio a breve apresentação
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do Conselho, dizendo como se dá sua composição, formação e atuação. Neste momento, o
conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues apresenta o que é o Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e onde pode ser utilizado e as formas de destinação. Seguindo
item 4. Recomposição e Apresentação da Comissão de Gerenciamento do FMDCA: A
senhora presidente coloca que devido à falta de integrantes na Comissão de
Gerenciamento do Fundo as conselheiras Ana Maria Quaggio, Claudia Pereira Bento e ela se
dispuseram em participar da Comissão estendo o convite aos demais que queiram
participar. Seguindo item 5. Apresentação do Conselho Tutelar da região de abrangência:
A senhora presidente do Conselho Tutelar III, Claudia Tofoli Honório apresenta como se dá
divisão territorial dos Conselhos Tutelares de Jundiaí, qual sua função e seus principais
atendimentos e encaminhamentos. Coloca que entende que diferença da atuação do
CMDCA e do Conselho Tutelar porque aquele atua de forma macro, discutindo as questões
do município como todo e este nos atendimentos dos casos. Comenta também que é
atribuição de todo conselheiro conhecer todos os serviços do município para auxiliar na
melhoria da situação da criança e o adolescente, através dos encaminhamentos. A
conselheira tutelar Zélia Aparecida Carvalho de Souza comenta que a própria sociedade
transfere a responsabilidade de educar as crianças e adolescentes para o Conselho Tutelar,
dizendo que garantir os Direitos é dever de todos e não só do Conselheiro Tutelar. A
conselheira tutelar Jocilene Romilda Padilha considera muito importante essas Reuniões
Descentralizadas para as pessoas conhecer a função do Conselho. A representante da EE
Professora Maria de Almeida Schledorn diz que de uns tempos percebeu melhoria no
serviço prestado pelo Conselho Tutelar, que a parceria entre as Escolas do bairro vem
acontecendo de forma positiva. Próximo item 6. Apresentação das atividades realizadas no
equipamento: As estudantes da EE Professora Maria de Almeida Schledorn colocam que o
Grêmio Estudantil com relação ao ano passado está formado com adolescentes mais novos,
possui mais projetos e está mais presente. Informa também que a última pauta discutida
pelo Conselho de Escola foi à instalação de Câmeras de Segurança. A coordenadora da
Escola diz que a região é formada por um Complexo de Escolas e todos coordenadores
mantém um ótimo relacionamento. Comenta também que possuem contato com os
demais equipamentos da Saúde, como Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil e a
Unidade Básica de Saúde. Finaliza dizendo que as Escolas do Município e do Estado
procuram se unir para juntar forças e buscar melhorias para a região e que as reuniões de
Rede precisam ser retomadas. Passa-se ao item 7. Deliberação: Proposta quanto
implantação de Serviço de Acolhimento - República para Jovens e Residência Inclusiva: A
senhora presidente diz que na última Reunião foi apresentado pela REDECA - Rede de
Defesa da Criança e do Adolescente a solicitação para implantação do Serviço de
Acolhimento de República para Jovens e Residência Inclusiva. Ficou combinado com os
representantes presentes que cada órgão que recebeu o ofício levaria uma proposta na
próxima Reunião da REDECA que será realizada hoje à tarde. Após discussão, os
conselheiros deliberam para que a proposta do CMDCA seja que o FMDCA subsidie na
capacitação da equipe e na realização de oficinas para acolhidos. Seguindo item 8.
Reformulação da Comissão Disciplinar – Indicação do Conselho Tutelar: A conselheira
Kelly Cristina Galbieri informa que o Conselho Tutelar oficializou a substituição da indicação
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para Composição Disciplinar que será representada pela conselheira Ana Claudia Pellaes
Mondragon. Próximo item 9. Reunião com Empresários 26 de Setembro – Campanha de
Imposto de Renda: A senhora presidente Alda Maria Carrara informa que foi solicitado ao
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP pauta na Reunião de Setembro para
Campanha de arrecadação de Imposto de Renda. A conselheira Mara Aparecida Rodrigues
Mazzola informa que durante reunião com o Prefeito e representantes do Poder Público foi
sugerido fazer um Encontro no Paço Municipal com os Empresários para apresentar a
Campanha de Destinação de Imposto de Renda. Outra sugestão também apresentada foi
reunir os contabilistas através dos Sindicatos da cidade para atingir a Pessoa Física.
Finalizando, a senhora presidente solicita apoio dos conselheiros ligados ao Gabinete do
Prefeito para intermediação desses Encontros. Passa-se ao item 10. Encontro: Cuidando da
Criança e do Adolescente – Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual –
CMEVESCA: Este item foi apresentado pela conselheira Mariana Guimarães Simon nos
informes gerais. Finalizando item 11. Apresentação do Projeto “Caravana das Artes”: A
senhora presidente faz a leitura da proposta do Projeto “Caravana das Artes” que será
realizado em 07 de outubro, das 9h às 17h, no Parque da Cidade. Antes do encerramento o
conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues informa que a Associação Acolhimento Bom Pastor
foi aprovada no financiamento de um Projeto através do Fundo Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente. A senhora presidente declara encerrada a reunião convidando a
todos para a próxima reunião, que será realizada no dia quinze de setembro 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.
Alda Maria Carrara
Presidente do CMDCA Jundiaí

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

