Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em onze de maio 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 42 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Maria Aparecida Giacomello (Titular), Vanessa Camargo do Nascimento (Titular),
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 27/04/2018; 3. Deliberação: Termo de
Referência para contratação de Assessoria em Captação de Recurso; 4. Deliberação:
Substituição da representante suplente no Conselho Municipal de Esportes e Lazer - CMEL;
5. Definição de data para Edital de Chamamento para Serviço de Acolhimento; 6. Participação
no Fórum Municipal de Educação; 7. Trabalho em grupo para direcionamento das propostas
da Conferência Lúdica Municipal 2018; 8. 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 27/04/2018: Colocada para aprovação a ata do dia 27/04/2018 foi
aprovada, por unanimidade. Seguindo item 3. Deliberação: Termo de Referência para
contratação de Assessoria em Captação de Recurso: A senhora presidente informa que após
reunião com a Comissão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi pensado
na reformulação do Termo de Referência (Anexo) para contratação de assessoria para trabalhar
com os dois Conselhos, pois aquele deliberado estava com muitas ações encarecendo a
contratação. Informa também que a única proposta recebida foi no valor de aproximadamente R$
500.000,00, devido necessidade de contratação de vários profissionais. Após apresentação, o termo
de referência apresentado foi aprovado, e seguirá para aprovação da plenária do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Próximo item 4. Deliberação: Substituição da
representante suplente no Conselho Municipal de Esportes e Lazer - CMEL: A conselheira Ana
Maria C. Quaggio diz que não conseguirá participar das Reuniões do Conselho Municipal de
Esportes e Lazer - CMEL por isso solicitou sua substituição da função de suplente. Não havendo
interessados, será encaminhado por email a solicitação e não havendo interesse este item retornará
para deliberação. Passa-se ao item 5. Definição de data para Edital de Chamamento para
Serviço de Acolhimento: A senhora presidente coloca que urgente necessidade de definição dos
eixos que estarão no Edital de apresentação dos projetos para os Serviços de Acolhimento. Os
conselheiros Rodrigo Rodrigues Pierobon e Ana Maria C. Quaggio sugerem que as entidades sejam
ouvidas para saber quais são suas necessidades. A ouvinte Maria Aparecida da Silva diz que estão
com sérias situações psiquiátricas e que uma atitude precisa ser tomada para que o trabalho
construído até hoje pelos Serviços de Acolhimento não se acabe. Neste momento, as Comissões de
Políticas e Programas, Legislação e Gestão do Fundo agendam para 16/05/2018, às 15h, na
Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social. O convite será estendido às Organizações de
Acolhimento e ao Serviço Família Acolhedora. Seguindo item 6. Participação no Fórum Municipal
de Educação: A senhora presidente informa que o Conselho recebeu um convite para participação
no Fórum Municipal de Educação, dia 16 de maio, às 19h, na Unidade de Educação. Informa que o
convite será encaminhado por email para que os conselheiros interessados participem. Passa-se ao
item 7. Trabalho em grupo para direcionamento das propostas da Conferência Lúdica
Municipal 2018: Divididos em grupos, os conselheiros discutem as propostas (Anexo) feitas pelas
crianças e adolescentes durante a Conferência Lúdica Municipal e fazem o direcionamento aos
Órgãos responsáveis pela realização da ação. Próximo item 8. Informes Gerais: A conselheira
Silvia Helena Natal coloca que a Comissão de Legislação e plenária precisa discutir sobre alteração
ou não do formato da próxima Eleição do Conselho Tutelar, se continuará direta ou indireta. A
senhora presidente dispõe que poderia ser pauta da próxima reunião. Após reflexões, fica sugerido
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a presença da Senhora Promotora da Infância e Juventude para juntos discutirem. A conselheira
Ana Maria C. Quaggio mais uma vez convida para realização da Semana da Adoção 2018, que se
inicia com a Caminhada da Adoção no dia 20/05, às 9h, no Parque da Cidade. A ouvinte Mariana
Simon convida para realização do Faça Bonito: Saber Ouvir é Proteger, dia 18/05, às 8h00, Na
Faculdade de Medicina. A conselheira Kátia Terezinha Butalo Franciosi esclarece que a habilitação
do Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC foi apenas para a UTI e os demais
setores do Hospital ainda não foram habilitados. Esclarece também que não recebera repasse de
recurso nenhum e ainda estão com sérios problemas financeiros. A senhora presidente informa que
no dia 17/05, às 17h está agendada uma reunião com o Gestor da Unidade de Gestão da Casa Civil
para tratar sobre assuntos levantados pela plenária. A senhora presidente declara encerrada a
reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada em vinte e cinco de maio de
dois mil e dezoito, às 14h00, no mesmo local, dentro da programação da Semana da Adoção 2018.
Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc” _____________ lavrei a presente ata, que, depois
de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura da presidente.

Alda Maria Carrara
Presidente do CMDCA Jundiaí
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