Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em nove de novembrode 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 53verso e 54 frente. Justificaram ausência os
conselheiros:Solange ColepicoloLeonardi (titular). A senhora presidente declara aberta a plenária
fazendo a leitura da pauta1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 26/10/2018; 3. Sorteio
para utilização de materiais do Planejamento 2018; 4. Deliberação: Encaminhamento da
alteração da Lei Municipal nº 8.372/2014 - Conselho Tutelar; 5. Deliberação: Registro da
Organização "Rede Cidadã", Associação Jesus Leão de Judá Senhor Salvador. 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 26/10/2018:Colocada para
aprovação a ata do dia 26/10/2018 foi aprovada por unanimidade. Seguindo 3. Sorteio para
utilização de materiais do Planejamento 2018:A senhora presidente coloca que as Organizações
da Sociedade Civil que se inscreveram para participarem do sorteio para utilização dos materiais do
Planejamento 2018 foram: Camisetas - Instituto Jundiaiense Luiz Braille, Centro de Atendimento à
Síndrome de Down Bem Te Vi, Cáritas Diocesana de Jundiaí, Centro de Reabilitação Jundiaí e
Associação e Comunidade Casa de Nazarée para material gráfico foram CESPROM e Associação
Aquática Jundiaí.Os representantes das OSCs que estavam presentes foram: Cáritas Diocesana de
Jundiaí, Centro de Reabilitação Jundiaí e Associação e Comunidade Casa de Nazaré e Associação
Aquática Jundiaí. Após consulta aos conselheiros, como constava no e-mail encaminhado às OSCs
que um representante das interessadas deveria estar presente no dia do sorteio às demais OSC´s
são automaticamente excluídas. O resulta se deu: Camisetas - Cáritas Diocesana de Jundiaí, Centro
de Reabilitação Jundiaí e Associação e Comunidade Casa de Nazaré. Material Gráfico - Associação
Aquática Jundiaí. Passa-se ao item 4. Deliberação: Encaminhamento da alteração da Lei
Municipal nº 8.372/2014 - Conselho Tutelar:A conselheira Silvia Helena Natal deu continuidade da
leitura da minuta para alteração da Lei Municipal nº 8.372/2014 - Conselho Tutelar, sendo que as
considerações dos conselheiros foram discutidas e alteradas conforme concordância da maioria.
Concluída a leitura de todos os artigos, o documento foi aprovado por unanimidade pelos
conselheiros. A senhora presidente informa que o próximo passo é o encaminhamento para análise
do Poder Executivo, e, em seguida ao Legislativo para aprovação da reformulação da normativa.
Seguindo item 5. Deliberação: Registro da Organização "Rede Cidadã", Associação Jesus
Leão de Judá Senhor Salvador:A conselheira Maria AparecidaGiacomello dá inicio a apresentação
dos pedidos de inclusão de registro das Organizações "Rede Cidadã" e Associação Jesus Leão de
Judá Senhor Salvador. Durante a apresentação das atividades das duas Organizações os
conselheiros fazem algunsquestionamentos, quanto à equipe e atividades em andamento, gerando
dúvida no momento da leitura do plano de trabalho encaminhado, e para melhor entendimento,
deliberam para que um representante de cada OSC esteja presente na próxima reunião
ordinária.Seguindo item 6. Informes Gerais:A conselheira Ana Maria C. Quaggio informa que hoje é
o Dia Mundial da Adoção solicitando que todos façam um sorriso na palma da mão para uma foto da
campanha #DiaMundialDaAdoção.A senhorapresidente,declara encerrada a reunião, convidando a
todos para a próxima reunião, que será realizada em vinte e três de novembro 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.
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