Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e sete de abril 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 41 frente e verso.
Justificaram ausência os conselheiros: Aparecida Magali de Almeida Sousa (Suplente), Kelly
Cristina Galbieri (titular). A senhora presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta
1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 13/04/2018; 3. Devolutiva sobre a realização
da Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2018 - Comissão de
Divulgação e Mobilização; 4. Reavaliação das deliberações da Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de 2015; 5. Reunião das Comissões; 6. 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 13/04/2018: Colocada para aprovação,
a ata do dia 13/04/2018 foi aprovada por todos conselheiros. Passa-se ao item 3. Devolutiva sobre
a realização da Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2018 Comissão de Divulgação e Mobilização: A conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues faz a
apresentação de um vídeo que produziu durante a realização da Conferência Lúdica Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, dia 14 de Abril de 2018, na Fundação Antonio Antonieta
Cintra - Gordinho. Após, o conselheiro leu as 30 (trinta) propostas produzidas pelas crianças e
adolescentes dentro dos 6 (seis) grupos temáticos e o nome dos 24 (vinte e quatro) delegados
eleitos para participarem da Conferência Municipal. A conselheira Maria Aparecida Giacomello faz a
leitura de 03 (três) avaliações feitas pelos alunos participantes. Neste momento, a conselheira
coloca que seria importante as outras Organizações também mandarem suas avaliações. O
conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues avalia que foi muito boa a Conferencia, mas sentiu falta da
participação dos próprios conselheiros e de alguns representantes. A conselheira Lucinda Cantoni
Lopes coloca que os representantes dentro do Conselho precisam levar as informações aos seus
responsáveis. A ouvinte Shirlei Haertel diz que não adianta discutir sobre a representatividade se a
pessoa que representa o local não está presente, sugerindo que seja agendado uma reunião com
cada pessoa. Finalizando, a plenária decide que na próxima reunião seja feito uma divisão em
grupos para que eles analisem qual direcionamento dará cada proposta levantada pelos
participantes da Conferência. Próximo item 4. Reavaliação das deliberações da Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2015: O conselheiro Rodrigo Pierobon
Rodrigues coloca que uma primeira avaliação já foi feita em Abril de 2016, e as propostas que não
haviam sido atendidas foram encaminhadas aos Órgãos responsáveis. Passado 02 (dois) anos,
consideram importante rever as deliberações e encaminhá-las novamente. Os conselheiros
presentes fazem a leitura e reavaliação dos propostas da última Conferencia Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de 2015. O conselheiro Luis Augusto Zambon coloca que para
próximo Conferência precisa ter uma pessoa na mediação dos grupos bem preparada e
conhecedora de todos os serviços do Município para não sugerir a criação dos que já existem,
frisando a importância da população conhecer o que já existe. O conselheiro Rodrigo Pierobon
Rodrigues considera importante também que cada proposta não seja com tantas ações na mesma
proposta, porque depois fica difícil mensurar se ela foi concretizada ou não. Finalizando, fica
alinhado que o grupo de trabalho será formado para fazer o direcionamento das propostas que não
foram atendidas para os Órgãos responsáveis pela execução. Os conselheiros Rodrigo Pierobon
Rodrigues, Silvia Helena Natal, Alda Maria Carrara e dos ouvintes Shirlei Haertel, Higor Camargo
Chagas e Daiane Mayara R. Fontoura se colocam a disposição para se reunir no dia 02/05/2018, às
10h, na Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social. Seguindo 5. Reunião das
Comissões: Devido ao tempo, as comissões não se reuniram. 6. Informes Gerais: A senhora
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presidente informa que diante das pautas já discutidas no Conselho, e mesa diretora de reunirá com
a Gestora da Educação Municipal para discussão de alguns assuntos. Após, um retorno será dado
em plenária. O ouvinte Higor Camargo Chagas dispõe que já foi presidente do Grêmio Estudantil de
sua Escola, e que lá o grupo não tinha opções para desenvolverem suas ações. A conselheira
Lucinda Cantoni Lopes coloca que é a segunda reunião não realizada pelo Conselho Municipal
Educação por falta de quórum. Na presença do conselheiro titular da Unidade de Educação, Mauro
Vaz de Lima, é solicitado a ele que leve á Unidade essa questão. O conselheiro e diretor do
Departamento dos Conselhos, Luis Augusto Zambon também se coloca a disposição para ver a
questão da falta de quórum. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes informa sobre a publicação pela
Unidade de Gestão de Educação para seleção de voluntários monitores para alfabetização. A
senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que
será realizada em onze de maio de dois mil e dezoito, às 8h15, no mesmo local. 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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