Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em nove de fevereiro dois mil e dezoito, às 08h15, na Escola de Gestão Pública de
Jundiaí - Rua Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens - 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 35 verso e 36 frente. Justificaram ausência os
conselheiros: 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 26/01/2018;
3. Deliberação: Reagendamento da Reunião Ordinária do dia 23/02/2018 devido realização do
Fórum Regional de Conselheiros Tutelares; 4. Deliberação: Indicação de 2 (dois)
conselheiros (titular e suplente) para representar o CMDCA na REDECA; 5. Deliberação:
Indicação de 02 (dois) conselheiros para Comissão de Seleção no Chamamento Público dos
projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- FMDCA; 6. Devolutiva sobre solicitação quanto ao Chamamento Público da Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social; 7. Devolutiva sobre Projeto "Unidos pela
Cultura de Paz" - Associação Cristã em Defesa da Cidadania - ACDC (Fundação ItauSocial) Comissão de Políticas e Programas; 8. Apresentação do Planejamento das Comissões; 9.
Informes Gerais. A senhora presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes,
declara aberta a plenária, dando inicio pelo item 2. Aprovação da ata do dia 26/01/2018: Colocada
para aprovação, a ata do dia 26/01/2018 foi aprovada por todos conselheiros. Seguindo item 3.
Deliberação: Reagendamento da Reunião Ordinária do dia 23/02/2018 devido realização do
Fórum Regional de Conselheiros Tutelares: A senhora presidente informa que no dia 23/02/2018
será realizado o Fórum dos Conselheiros Tutelares e a presença de todos Conselheiros do CMDCA
é importante. Diante disso, a plenária delibera para que a Reunião Ordinária do dia 23/02/2018 seja
transferida para 02/03/2018. Passa-se ao item 4. Deliberação: Indicação de 2 (dois) conselheiros
(titular e suplente) para representar o CMDCA na REDECA: A senhora presidente informa que o
CMDCA recebeu um email do senhora Juiz Doutor Jefferson Barbin Torelli solicitando a presença
da Rede nas reuniões da Rede de Defesa da Criança e do Adolescente - REDECA. A senhora
presidente expõe que a mesa propôs que o CMDCA tivesse representantes, por isso gostaria que
os conselheiros colocassem o que acham. Perguntado se algum conselheiro tem interesse em
participar, a conselheira Vanessa Camargo do Nascimento se coloca a disposição para participar
como titular na representação, e como suplente a conselheira Kelly Cristina Galbieri. Seguindo item
5. Deliberação: Indicação de 02 (dois) conselheiros para Comissão de Seleção no
Chamamento Público dos projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FMDCA: A senhora presidente coloca que a Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social solicitou a indicação de representantes do CMDCA para
acompanhar o processo de escolha dos novos projetos a serem financiados pelo FMDCA. A
senhora presidente diz também que um contato foi feito com representante da Unidade de Gestão
de Negócios Jurídicos e a informação foi que os membros do CMDCA poderão participar apenas
como ouvintes durante a seleção. A plenária discute sobre a viabilidade ou não dessa condição,
chegando a deliberação para que os membros do CMDCA participem na condição que foi
informada, sendo que os conselheiros Samuel Ferraz Duarte e Luiz Augusto Zambon se colocam a
disposição para participação. Passa-se ao item 6. Devolutiva sobre solicitação quanto ao
Chamamento Público da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social: A
senhora presidente coloca que este assunto foi levantado pelo conselheiro Rodrigo Pierobon
Rodrigues, durante a ultima Reunião Ordinária, devido a diminuição da quantidade de vagas do
Chamamento Público para o Serviço de Fortalecimento e Convivência de Vínculos da Unidade de
Assistência e Desenvolvimento Social - UGADS. Informa que o Conselho, também foi notificado
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pela Rede Socialização do Jardim São Camilo que trouxe a preocupação que a partir de abril não
terá nenhuma Organização atuando no território, devido ao encerramento das atividades do Centro
Educacional João de Deus - Unidade Florescer em dezembro de 2017 no Jardim Tarumã, assim
como da Associação Pio Lanteri que desenvolverá suas atividades até dia 31 de março de 2018.
Devido as duas solicitação, a senhora presidente informa que oficializou a UGADS para que uma
manifestação fosse feita, para que o Conselho delibere alguma posição sobre a situação e a
resposta foi para que a solicitação fosse feita diretamente ao site Compra aberta que foi feita mas
que até o momento a resposta não foi encaminhada. O conselheiro apresenta os motivos pela
solicitação que entre eles apenas na Região do Jardim Novo Horizonte a diminuição das vagas a
serem conveniadas foi de 73%. Diz que é papel do CMDCA também a fiscalização e manifestação
nesse assunto porque refletirá diretamente na diminuição no atendimento das crianças e
adolescentes do Município, pois, grande parte desse público ficará sem o serviço que atualmente é
prestado pelas Organizações. Finaliza dizendo, que diferente dos anteriores, o Edital em aberto,
nem pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS foi passado. A conselheira Claudia
Pereira Bento coloca que nas condições que este Edital foi publicado parte do público ficará
descoberto, este assunto vai de encontro com o que as outras Organizações vem discutindo. O
conselheiro Walter Mendes de Oliveira Filho diz que é contra a qualquer diminuição de serviços à
crianças e adolescentes na cidade. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes diz que o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos já é uma Política Pública por isso não pode ter cortes,
frisando que este Edital foi passado por cima de tudo, não foi feito nenhuma consulta. A conselheira
Kelly Cristina Galbieri sugere que seja agendado uma reunião entre UGADS, CMAS, CMDCA e
Ministério Público. A plenária então delibera pelo agendamento da reunião. Passa-se ao item 7.
Devolutiva sobre Projeto "Unidos pela Cultura de Paz" - Associação Cristã em Defesa da
Cidadania - ACDC (Fundação ItauSocial) - Comissão de Políticas e Programas: O conselheiro
Alan Baptista da Silva diz que a Comissão de Políticas e Programas e orçamento - CPP se reuniu
para análise da situação do Projeto "Unidos pela Cultura de Paz" executado pela Associação Cristã
em Defesa da Cidadania - ACDC através da Fundação ItaúSocial. Coloca que durante a reunião a
representante da UGADS e Gestora da parceria, Tânia Maria de Freitas Beckmann, apresentou
como se deu o inicio da parceria. O conselheiro informa que uma consulta ao Jurídico foi feita e
agora uma análise à Controladoria Interna da Prefeitura será solicitada. Informa também que todos
os documentos pedidos pela CPP e pela UGADS a Organização apresentou e agora a unificação de
todos os relatórios será providenciado para posterior apresentação. A senhora presidente aproveita
o momento, e solicita à CPP para que seja dado continuidade na solicitação do Conselho junto a
UGADS para que os Projetos avaliados como satisfatórios virem Políticas Públicas para cidade.
Próximo item 8. Apresentação do Planejamento das Comissões: A senhora presidente coloca
que a solicitação foi para que todas as Comissões apresentem suas ações um planejamento de
suas ações para 2018. Comissão de Legislação: A conselheira Silvia Helena Natal apresenta
algumas sugestões para comissão estudar, como alteração do Regimento Interno do CMDCA e do
Conselho Tutelar e da Lei Municipal do Conselho Tutelar devido ao formato como a Eleição é feita e
a recomendação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA.
Finaliza dizendo que a Comissão também trabalha conforme demanda. Comissão de
Acompanhamento do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo - SINASE: A conselheira
Silvia Helena Natal dispõe que a elaboração do Plano Municipal Decenal de Atendimento
Socioeducativo está quase se encerrando e após será sua apresentação. Coloca que após a
Comissão precisará se reunir mensalmente para acompanhar se ações do Plano serão realizadas.
Sugere que nesta Comissão, tenha a participação de representantes de outros Órgãos. Comissão
de Registro: A conselheira Janice Piovesan informa que a Comissão se reúne mensalmente, e, que
além de analisar os pedidos de renovação ou inclusão de registro, está visitando as Organizações
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que nunca foram visitadas. Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e
adolescente - CMEVESCA: A representante da Comissão, Mariana Guimarães Simon, diz que a
Comissão tem um Calendário para o ano todo e que reúne, quinzenalmente, e que a próxima ação
é a realização do Encontro do Dia "18 de Maio". Informa também que a Comissão está planejando
de fazer visitas em locais de atendimento a crianças e adolescentes para apresentação e
divulgação do Fluxo de Atendimento à Vitimas de Violência Sexual. Comissão de Gerenciamento do
Fundo - O conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues coloca que a Comissão vem trabalhando
conforme demanda, e que mensalmente analisa o extrato do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. O conselheiro Alan Baptista da Silva sugere que as comissões adotem
ferramentas para planejamento e organização e que apresentem quais são seus processos
internos, pois percebe que falta interação entre as Comissões. Finalizando este item, a senhora
presidente solicita que as Comissões encaminhem por email todas as suas ações. Próximo item 9.
Informes Gerais: A representante da UGADS, Ariane Goim Rios informa que a resposta sobre a
solicitação quanto ao Chamamento Público será enviada ao CMDCA ainda hoje. A conselheira
tutelar Ana Claudia P. Mondragon convida todos para participarem do 72º Fórum Regional de
Conselheiros e ex Conselheiros da Região Metropolitana e Macrorregião de Campinas, dia
23/02/2018. A senhora presidente informa que a reunião da REDECA do dia 23/02/2018 será
realizada em 23/03/2018 devido à realização do 72º Fórum Regional de Conselheiros e ex
Conselheiros da Região Metropolitana e Macrorregião de Campinas. A senhora presidente declara
encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada em dois de
março de dois mil e dezoito, 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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