Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em vinte
e três de março de dois mil e dezoito, às 08h15, 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 39 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Janice Piovesan (titular), Kelly Cristina
Galbieri (titular), Samuel Ferraz Duarte (titular), Luis Augusto Zambon (titular), Solange Colepicolo Leonardi
(titular), Ana Maria Carrara Quaggio (titular), Rodrigo Pierobon Rodrigues (titular). A Senhora Presidente,
declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação das atas dos dias
09/03/2018; 3. Pedido de substituição de conselheiros da Unidade de Gestão de Cultura; 4. Informes
Gerais; 5. Reunião das Comissões. A senhora presidente agradece a presença de todos conselheiros

e ouvintes, declara aberta a plenária, dando inicio pelo item 2.

Aprovação das atas dos dias

09/03/2018: Colocada para aprovação, a ata do dia 09/03/2018 foi aprovada, por unanimidade. Passe-se ao
item 3. Pedido de substituição de conselheiros da Unidade de Gestão de Cultura: A senhora presidente
informa que a Unidade de Gestão de Cultura encaminhou um pedido de substituição de seus conselheiros
passando ser Ana Paula Marin, titular e

Raquel Francisca Ribeiro Palombo, suplente. Seguindo item 4.

Informes Gerais: A conselheira Aparecida Magali de Almeida Sousa informa e solicita que os presentes
peguem os materiais de divulgação da realização da Conferencia Lúdica, a ser realizada em 14/04/2018, das
8h às 16h, na Fundação Antonio Antonieta Cintra-Gordinho. A conselheira convida também para Feijoada com
samba, em prol da Associação Aquática de Jundiaí. A ouvinte Mariana Simon convida para o Encontro Faça
Bonito "Saber Ouvir é Proteger", dia 18/05/2018, das 8h às 12h, na Faculdade de Medicina. O conselheiro
Marco Antonio dos Santos agradece ao Conselho pela parceira no envio no custeamento de quatro ônibus para
transporte das crianças ao Teatro Polytheama no Dia 21 de Março - Dia Internacional da Síndrome de Down Peça Teatral "Reizinho Mandão". Informa que o espaço lotou, cerca de 600 crianças e adolescentes
participaram. A ouvinte Adriana G. F. Silva comenta que trabalha no Centro de Atendimento à Síndrome de
Down – BEM-TE-VI e no Núcleo de Apoio a Aprendizagem e que a realização deste dia foi muito legal devido a
mensagem que a peça passou, com exemplos de pessoas com Síndrome de Down que trabalham. Aproveita
colocar que na organização há fila de espera grande para os atendimentos por conta da verba. A conselheira
Ana Paula Marin se coloca a disposição para integrar a Comissão de Divulgação e Mobilização. Próximo item
5. Reunião das Comissões: A senhora presidente informa que atendendo o pedido da plenária, as segundas
reuniões estão destinadas para as Comissões,mas que infelizmente hoje muitos conselheiros faltaram. A
seguir as Comissões de Divulgação e Mobilização, de Registro e de Legislação se reúnem para discutirem
suas pendências. A senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a

próxima reunião, que será realizada em treze de abril 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.
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