Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em oito de dezembro de dois mil e dezessete, às 08h30, na Unidade de Gestão de
Educação – Espaço do Centro de Capacitação (2º Andar - Complexo da Argos) 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 33 verso e 34 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Maria Aparecida Giacomello (Titular), Kelly Cristina Galbieri e
sua Suplente Daniele Mayara Sato, Janice Piovesan (Titular). A Senhora Presidente, declara aberta
a plenária fazendo a leitura da pauta: 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia
24/11/2017; 3. Deliberação: Proposta de Calendário de Reuniões 2018; 4. Ações realizadas em
2017 pela Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes - CMEVESCA; 5. Devolutiva parecer da Unidade de Gestão de Negócios
Jurídicos sobre Projeto "República"; 6. Devolutiva Reunião com a Gestora da Unidade de
Educação sobre transferência de alunos da EMEB Ruth Miranda Duarte Sirilo; 7. Substituição
de Conselheiras das Unidades de Educação, Cultura e Saúde e da Comissão do Programa
Viva-Leite; 8. Informes Gerais. A senhora presidente agradece a presença de todos conselheiros e
ouvintes, declara aberta a plenária, solicitando inclusão de um item pauta sobre a posição da visita
pela Comissão de Políticas e Programas - CPP e da Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social - UGADS, por meio da Assistente Social Tânia Maria F. Beckmann,
presente na reunião, na Associação Cristã em Defesa da Cidadania - ACDC devido ao Projeto
"Unidos Cidadania e Cultura da Paz". A conselheira Ana Maria Quaggio expõe que conheceram o
espaço onde o Projeto está sendo desenvolvido e que foi levantado algumas questões importantes.
Foi pedido a Organização que apresente um relatório com as informações que foram pedidas para
após, dar ciência e passar para deliberação do Conselho e se necessário posterior consulta ao
Jurídico. Seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 24/11/2017: Colocada para deliberação, a ata
do dia 24/11/2017 foi aprovada por unanimidade.Próximo item 3. Deliberação: Proposta de
Calendário de Reuniões 2018: Colocada para aprovação, o Calendário de Reuniões de 2018
(Anexo) foi aprovado por unanimidade, sendo que as reuniões seguirão todas as segundas sextasfeiras do mês, às 8h15, o local será definido posteriormente. Passa-se ao item 4. Ações realizadas
em 2017 pela Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual contra Crianças e
Adolescentes - CMEVESCA. Representando a Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência
Sexual contra Crianças e Adolescentes - CMEVESCA, a ouvinte Mariana Simon, dá inicio a
apresentação (Anexo) dos Encontros realizados pela Comissão sob o tema "Cuidando da criança e
do adolescente" e das propostas levantadas. Seguindo item 5. Devolutiva parecer da Unidade de
Gestão de Negócios Jurídicos sobre Projeto "República": O conselheiro, Mauro Vaz de Lima,
faz a leitura do parecer da Unidade de Negócios Jurídicos sobre o parecer da impossibilidade da
utilização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para financiamento do
Projeto "República.". Após leitura, a senhora presidente coloca ao conselheiros qual ação será
tomada, porque a falta desse serviço ainda não foi resolvida. A ouvinte Maria Aparecida Carlos
sugere que o CMDCA em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social e a Rede de
Defesa da Criança e do Adolescente se reúnam para produção de um documento endereçado a
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social para uma posição oficial sobre a
implantação do Serviço de República. Sugere também que essa ação, esteja claro no atual Plano
Plurianual - PPA. Finalizando este item, a plenária acata pela sugestão. A conselheira Silvia Helena
Natal acrescenta que mesmo não fazendo parte da Gestão, a UGADS está buscando solução.
Seguindo item 6. Devolutiva Reunião com a Gestora da Unidade de Educação sobre
transferência de alunos da EMEB Ruth Miranda Duarte Sirilo: A senhora presidente expõe que o
CMDCA recebeu uma solicitação de um grupo de mães sobre a transição de crianças da EMEB
Ruth Miranda Duarte Sirilo. Em reunião com a Gestora da Unidade de Educação, Vasti Ferrari
Marques, juntamente, com o vice-presidente, Marco Antônio dos Santos, a Gestora posicionou que
a solicitação já foi analisada e que a Unidade está fazendo tudo dentro para atender a demanda da
comunidade e das crianças, já que se trata de uma região rural e algumas alterações foram precisas
para evitar o fechamento da Unidade. A senhora presidente coloca também que já aproveitaram
para expor a preocupação já discutida no Conselho, sobre da transição dos alunos, com dificuldade
de aprendizagem, do 5º para o 6º ano, que nessa mudança os serviços oferecidos pelo município
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

não são os mesmos. A conselheira Solange Colepicolo Leonardi sugere que o CMDCA, o Conselho
Municipal de Educação, a Rede de Defesa da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar
discuta essa questão e dêem encaminhamento nesse assunto. Seguindo item 7. Substituição de
Conselheiras das Unidades de Educação, Cultura e Saúde e da Comissão do Programa VivaLeite: A senhora presidente informa que algumas Unidades de Gestão pediram substituição de
seus indicados. As solicitações se deram: Unidade de Educação: A suplente Lisandra de Oliveira
Santos em substituição a Dagmar Baisigui representantes da Unidade de Gestão de Educação;
Unidade de Promoção da Saúde: A titular Luciana Januária Barbosa em substituição a Janaina de
Carvalho Sant'Anna Ernani e a suplente Janaina de Carvalho Sant'Anna Ernani em substituição a
Fabiana Petter Camilo representantes da Unidade de Promoção da Saúde;Unidade de Cultura: A
titular Adriana Faccioni em substituição a Carina Aparecida Boni e a suplente Carina Aparecida Boni
em substituição a Valéria de Paula Ignácio representantes da Unidade de Gestão de Cultura.
Finalizando, a Unidade de Saude solicitou que a Luciana Januária Barbosa fosse a representante
do CMDCA no Programa Viva-Leite em substituição à Janaina de Carvalho Sant'Anna. Passa-se ao
item 8. Informes Gerais: A senhora presidente informa que será encaminhado um email para os
conselheiros para apresentarem um relatório das ações realizadas em 2017, assim como para
sugestões o próximo ano. Neste último caso, será aberto a rede também para que encaminhem
ações que o Conselho poderia realizar em parceria com as Organizações. A senhora presidente
informa que no dia 13/12 foi convidada para receber, simbolicamente, o cheque da Empresa Astra e
Finamax e que no 12/12 a Prefeitura realizará um Encontro na sede do Sindicato dos Contabilistas SESCON com contabilistas para Campanha de Imposto de Renda. O conselheiro Luiz Zambon
informa que o Jurídico analisou o pedido do Conselho quanto a legalidade do Edital feito pela
Comissão eleitoral e que será publicado com alteração da data de inicio e fim das inscrições. A
senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que
será realizada em vinte e seis de janeiro, às 8h15. 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
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