Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e seis de janeiro de dois mil e dezoito, 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 34 verso e 35 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Solange Leonardi Colepicolo (Titular), Maria Aparecida
Giacomello (Titular), Luis Augusto Zambon (Titular), Claudia Pereira Bento (Titular). A Senhora
Presidente, declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta: 1. Leitura da pauta; 2.
Aprovação da ata do dia 08/12/2017; 3. Deliberação: Plano de Ação 2018 e Plano de Aplicação
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2018; 4. Apresentação do
Fórum dos Conselheiros Tutelares; 5. Definição dos Coordenadores, reformulação das
Comissões e construção das ações para 2018 de cada Comissão; 6. Informes Gerais. A
senhora presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a
plenária, passando a palavra ao vice-presidente Marco Antonio dos Santos. Item 2. Aprovação da
ata do dia 08/12/2017: Colocada para aprovação, a ata do dia 08/12/2017 foi aprovada por
unanimidade. Seguindo item 3. Deliberação: Plano de Ação 2018 e Plano de Aplicação do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2018: O senhor vice-presidente dá
inicio a apresentação do Plano de Ação 2018 e Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente 2018 (Anexo). Durante a apresentação os conselheiros sugerem
alterações que são feitas durante a reunião. Com relação as Reuniões Descentralizadas o
conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues coloca que foram criadas com o objetivo da sociedade
conhecer o CMDCA, para que as crianças e adolescentes tivessem oportunidade de participar e
para que os conselheiros possam conhecer os territórios, por isso sua opinião é para que sejam
mantidas. A senhor vice - presidente informa que durante a construção planejamento foi analisado
as opiniões dos conselheiros, por isso pensou se em rever o formato, justamente por esse motivo,
para que elas sejam realizadas com os objetivos com quem foram criadas. A conselheira Lucinda
Cantoni Lopes diz não ser a favor que sejam mantidas, pois a informação passada para os
participantes é muito rápida, sugere que seja realizada em outro formato, que antes seja feita uma
preparação naquele local que receberá a reunião. Os conselheiros sugerem locais que a realização
foi positiva, locais que já possuem um grupo, como Igrejas, Centros de Referencia de Assistência
Social - CRAS's e Entidades. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes coloca que o Conselho Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente já publicou o chamamento das Conferencias e até Abril o
Município tem realizar a Conferencia Lúdica. A realização foi incluída no mês de Abril. A Comissão
de Mobilização e Eventos será a responsável pela organização juntamente com os interessados
sendo: A conselheira Luciana Januária Barbosa, a conselheira tutelar Jussania Rita Lamarca
Escarpin e a ouvinte Maria de Fátima Cesarini se colocam a disposição para na organização.
Colocado para aprovação, os Planos de Ação e de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente para 2018 são aprovados, por unanimidade, com 11 votos. Seguindo item
4. Apresentação do Fórum dos Conselheiros Tutelares: A conselheira tutelar Jussania Rita
Lamarca Escarpin dá inicio a apresentação (Anexo) de toda organização do Fórum Regional dos
Conselheiros Tutelares que será realizado em 23/02/2018, das 8h às 16h, no Auditório Elis Regina.
A conselheira comenta que a solicitação, conforme já apresentada e deliberada, foi para que o
CMDCA custeasse o coffee-break, o transporte e a hospedagem do palestrante. Finalizando, o
conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues levanta a questão se o CMDCA e a Prefeitura pode apoiar
um Encontro que cobrará taxa de participação, como está no convite apresentado. A conselheira
tutelar coloca que entrará em contato com os responsáveis pela organização dos Fóruns Regionais
sobre a exclusão da cobrança da taxa de R$ 10,00. A plenária delibera, caso seja mantido a
cobrança, que o CMDCA faça uma consulta Jurídico da Prefeitura sobre essa situação. Passa-se ao
item 5. Definição dos Coordenadores, reformulação das Comissões e construção das ações
para 2018 de cada Comissão: O senhor vice-presidente apresenta como está a composição
(Anexo) das comissões e as que ainda estão sem coordenação os presentes interessados se
colocam da função. A Comissão de Políticas e Programas foi sugerido que a coordenação ficasse
com a conselheira Solange Colepicolo Leonardi que será consultada. Quanto a Comissão de
Enfrentamento a Violência Sexual será consultada a conselheira kelly Cristina Galbieri. Neste
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momento, a senhora presidente solicita a todas Comissões que apresente na próxima Reunião
Ordinária um Planejamento das ações que serão realizadas durante 2018. Passe ao item 6.
Informes Gerais: O conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues sugere que o CMDCA realize uma
Reunião Extraordinária para discutir sobre 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. A senhora presidente informa que a Unidade de Esportes e
Lazer solicitou a substituição de seus membros sendo a nova representação: O titular WALTER
MENDES DE OLIVEIRA FILHO em substituição à MARCIA PAVAN GUILHERME e a suplente
MARCIA PAVAN GUILHERME em substituição à FELIPE AUGUSTO SEGANTINI BONANÇA. A
conselheira Aparecida Magali de Almeida Sousa convida para o Evento 2ª Pizza do Bom em prol do
Projeto "Braçadas para o Futuro" da Associação Aquática de Jundiaí, dia 05/02/2019, às 18h30, na
pizzaria Maximu's. A senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a
próxima reunião, que será realizada em nove de fevereiro 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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