Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em vinte e sete de julho 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 48 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Solange Colepicolo Leonardi (titular), Silvia Helena Natal (suplente), Ana Maria C.
Quaggio (titular), Vanessa Camargo do Nascimento (titular). A senhora presidente declara aberta a
plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 13/07/2018; 3.
Devolutiva 18 de Maio de 2018 - Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência e Exploração
Sexual - CMEVESCA; 4. Apresentação dos dados do Conselho Tutelar do 1º trimestre de 2018 e
comparativo com o ano de 2017; 5. Deliberação: Indicação de suplentes para Comissão de
Seleção do Chamamento Público 002/2018 - Parecer Unidade de Negócios Jurídicos e
Cidadania;6. Encaminhamentos com relação aos Planos Decenais Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente e do Sistema de Medida Socioeducativa; 7. Deliberação: Formação
Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
8. Deliberação: Apoio material de divulgação para "Setembro Dourado" - Grupo em Defesa da
Criança com Câncer – GRENDACC; 9. Deliberação: Alteração do horário da Reunião Ordinária
do dia 24/08/2018; 10. 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
13/07/2018: Colocada para aprovação a ata do dia 13/07/2018 foi aprovada por todos conselheiros.
Seguindo item 3. Devolutiva 18 de Maio de 2018 - Comissão Municipal de Enfrentamento à
Violência e Exploração Sexual - CMEVESCA: A representante da comissão, Mariana Simon, dá
inicio a apresentação (anexo) sobre a devolutiva da realização do Encontro Dia 18 de Maio – Faça
Bonito “Saber Ouvir é Proteger”. Após apresentação a representante finaliza que a Comissão avaliou
como positivo, pois alcançou seu objetivo. Próximo item 4. Apresentação dos dados do Conselho
Tutelar do 1º trimestre de 2018 e comparativo com o ano de 2017: Os conselheiros tutelares
Jocilene Romilda Padilha, Diego Meleiro Novaretti e Ana Paula do Nascimento Corrêa representantes,
respectivamente, dos Conselhos Tutelares I, II e III colocam que para organização dessa apresentação
contaram, novamente, com a Diretoria de Vigilância Socioassistencial da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social - UGADS. A apresentação do conduzida pela representante da
Diretoria, Rafaela Brolo Mania que inicia dizendo que desde ano passado para formulação dos dados
estão usando três instrumentais: Atendimento, demanda e violações/atendimentos. Durante a
apresentação os conselheiros vão esclarecendo algumas dúvidas que surgiram. Foi levantado a forma
do encaminhamento das faltas escolares por parte da Diretoria de Ensino, pois a maioria das escolas
encaminham de uma vez e não tem como o Conselho ir acompanhando se a criança ou adolescente
está faltando. A senhora presidente sugere que alinhar essa questão diretamente com a Diretoria de
Ensino. O vice- presidente Marco Antonio dos Santos questiona se há o acompanhamento de todos os
casos. O conselheiro Diego Meleiro Novaretti coloca que muitos encaminhamentos, dependendo do
Serviço que foi acionado, o trabalho é demorado, pois a família também e trabalhada. Coloca que
estão debruçados há um tempo nesses dados para que saia o mais padronizado possível. Diz também
que capacitações são fundamentais pois há divergências de conceito entre os conselheiros. Finaliza
expondo que esses dados são fundamentais para construção de políticas públicas. A senhora
presidente agradece a Diretoria de Vigilância Social pelo apoio e os três conselheiros representantes,
dizendo que ficou bem objetiva. Seguindo item 5. Deliberação: Indicação de suplentes para
Comissão de Seleção do Chamamento Público 002/2018 - Parecer Unidade de Negócios
Jurídicos e Cidadania: A senhora presidente coloca que a Comissão de Seleção do Chamamento
Público 002/2018, em atendimento ao parecer da Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e
Cidadania oficiou a solicitação de dois conselheiros para serem suplentes na referida Comissão devido
férias dos atuais indicados, Luis Augusto Zambon e Samuel Ferraz Duarte. As conselheiras que se
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colocaram a disposição foram Maria Aparecida Giacomello e Claudia Pereira Bento. Seguindo item 6.
Encaminhamentos com relação aos Planos Decenais Municipais dos Direitos da Criança e do
Adolescente e do Sistema de Medida Socioeducativa: A senhora presidente questiona se todos
conseguiram ler os Planos Decenais Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Sistema
de Medida Socioeducativa conforme combinado na última reunião e se alguém mandou considerações
por email. Não havendo manifestação de nenhum conselheiro, fica alinhado o agendamento de uma
reunião com o Comitê que acompanhou a construção para que façam as alterações do Plano Decenal
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referentes as metas quantitativas para aprovação
da próxima reunião ordinária. Os conselheiros Walter Mendes de Oliveira Filho e Samuel Ferraz
Duarte se colocam a disposição para participação. A reunião do Comitê ficou agendada para o próximo
dia 31/07, às 15h00, no Núcleo de Apoio à Aprendizagem - Complexo da Argos. Passa-se ao item 7.
Deliberação: Formação Comissão Organizadora da XI Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente: A senhora presidente informa que a Comissão de Divulgação e
Mobilização já vem planejando a realização da próxima Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e, se mais conselheiros quiserem participar serão bem vindos, devido a quantidade
de ações necessárias. Os conselheiros Samuel Ferraz Duarte, Luciana Januária Barbosa e Ana Paula
Marin e os ouvintes Mariana Simon e Higor Camargo se colocam a disposição para integrar a
Comissão Organizadora da próxima Conferência Municipal juntamente com a Comissão de Divulgação
e Mobilização e com a Comissão Organizadora da última Conferência Lúdica Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Seguindo item 8. Deliberação: Apoio material de divulgação para
"Setembro Dourado" - Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC: A senhora
presidente coloca que o Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC encaminhou uma
solicitação para apoio financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA para impressão de 100 cartazes para divulgação do "Setembro Dourado - Diga não ao câncer
infantil". Colocado para aprovação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. Seguindo item 9.
Deliberação: Alteração do horário da Reunião Ordinária do dia 24/08/2018: A senhora presidente
sugere que a Reunião Ordinária do dia 24/08/2018 seja suspensa e transferida para parte da tarde,
para participação de todos conselheiros no Encontro "Adolescente em Acolhimento - A Construção da
Autonomia", no dia 24/08/2018, que se iniciará às 13h. Os conselheiros concordam com a sugestão.
Próximo item 10. Informes Gerais: A conselheira Lucinda Cantoni Lopes informa que ontem passou
pela reunião do Conselho Municipal de Educação o recebimento das propostas das últimas
Conferências Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Lúdica para ciência e análise. O
conselheiro Samuel Ferraz Duarte informa, conforme já divulgado, que até dia 10 de agosto estão
abertas as inscrições para o Conselho Municipal da Juventude. Aproveita informar também a
realização do Encontro "Café Tecnológico com a Juventude" sob o tema "Profissões do Futuro: Sua
escolha começa no hoje - Inteligência Artificial", em referência a Semana da Juventude 2018, a qual
conta com apoio financeiro do FMDCA para o coffee-break. Será aberto à população e se realizará no
dia 17 de agosto, das 8h30 às 11h, na Incubadora Tecnológica de Jundiaí. A senhora presidente,
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada em dez de
agosto 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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