Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em vinte e seis de julho 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 23 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Alda Maria Carrara
(Titular), Solange Leonardi Colepicolo (Titular), Kelly Cristina Galbieri (Titular), Marcia Pavan
Guilherme (Titular), Nailor Trevisan Gropelo (Titular), Janaina De Carvalho Sant’anna Ermani
e sua suplente Fabiana Petter Camillo, Aparecida Magali De Almeida Sousa (Suplente). O
senhor Vice-Presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da
pauta; 2. Diretrizes para construção do Edital de Chamamento Público 2017; 3. Informes
Gerais. O senhor Vice-Presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes,
dando inicio pelo item 2. Diretrizes para construção do Edital de Chamamento Público
2017: A conselheira Carina Aparecida Boni faz a leitura dos eixos do último Edital de
Chamamento Público do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONDECA, o qual foi publicado conforme a Lei Federal nº 13.209/2014. Durante a leitura,
os conselheiros fazem alterações consideradas relevantes para o próximo Edital de
Chamamento para financiamento de projetos através do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FMDCA. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes sugere que o
Diagnóstico de 2012 seja norteador para apresentação das próximas propostas, já que é o
último documento sobre a situação da criança e do adolescente do Município. Após leitura,
a plenária delibera pela diminuição no número de eixos, uma vez que o Edital lido foi para
contemplar todo Estado de São Paulo. Fica decidido, que a escolha dos itens será via
formulário eletrônico e que cada conselheiro escolherá 15 (quinze) propostas e as mais
votadas dentro dessa quantidade permanecerão na proposta. Fica alinhado, que uma nova
Resolução deverá ser expedida, de acordo com os critérios de avaliação que serão
discutidos na próxima Reunião Extraordinária, agendada para dia 04 de Agosto, neste
mesmo horário e endereço. Após discussão, fica acertado também que o valor de cada
proposta será até R$150.000,00. Seguindo item 3. Informes Gerais: O conselheiro Rodrigo
Pierobon Rodrigues sugere que seja encaminhado um oficio a Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social - UGADS para se posicionar quanto aos projetos que
estão sendo financiados, se os mesmos estão previstos no Plano Plurianual da Gestão 2018
-2021 para os que foram avaliados, positivamente, se tornem Políticas Públicas no
Município. Neste momento, a plenária constrói um texto para encaminhamento. O
conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues sugere também que o Conselho reveja o
percentual deliberado para financiamento de projetos no Plano de Aplicação 2017. A
conselheira Lucinda Cantoni Lopes solicita que o Conselho realize o Encontro de
lançamento da Cartilha “Dê Oportunidades”, conforme previsto no Planejamento de 2017.
O senhor vice-presidente convida para o encerramento do Projeto Férias, dia 27 de Agosto,
às 14h, no Paço Municipal. O senhor vice-presidente declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima reunião, esta Extraordinária, que será realizada no dia
quatro de agosto de dois mil e dezessete, às 8h30, no CIESP. Eu, Nínive de Paula Bueno,
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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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