Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em oito de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 57 verso e 56 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Marco Antonio dos Santos (titular), Alda Maria Carrara
(titular), Andréia Furlan (suplente), Aparecida Magali de Almeida Sousa (suplente), Walter
Mendes de Oliveira Filho (titular), Marcia Pavan Guilherme (suplente). A senhora presidente
declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata
do dia 25/01/2019; 3. Apresentação da Associação Almater - Projeto Crescer; 4 .
Deliberação: Substituição da representante do Conselho na REDECA; 5. Devolutiva do
Curso do Instituto Sedes Sapientiae sobre Escuta Especializada; 6. Deliberação:
Complementação de informações relacionadas as ações recebidas pelo Serviço Medida
Socioeducativa e Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas para o Plano de Ação e
Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA de Jundiaí - Ano 2019; 7. Deliberação: Resolução da Comissão Eleitoral do
Processo de Escolha do Conselho Tutelar - Gestão 2020-2023; 8. Reunião das Comissões
de Trabalho para planejamento de suas ações 2019; 9.Informes Gerais. A primeira
secretária do Conselho e conselheira, Ana Maria C. Quaggio, agradece a presença de todos
conselheiros e ouvintes, informando que a presidente e o vice-presidente não puderam
comparecer e ela conduzirá a reunião. Declara aberta a plenária, dando inicio pelo item 2.
Aprovação da ata do dia 25/01/2019: Colocada para aprovação a ata do dia 25/01/2019 foi
aprovada, por unanimidade. Durante a aprovação, a ouvinte Karla Fernandes, Assistente Social
da Guardinha de Jundiaí solicita a correção na presente ata com relação as informações do
Curso de Aprendizagem em Assistente Administrativo, sendo que as inscrições estão abertas até
08 de Março/2019, para os adolescentes nascidos no período de Maio, Junho, Julho e Agosto de
2003, que estejam matriculados no Ensino Médio. Já o curso para Logística em parceria com a
FATEC o prazo para inscrições é até 28 de Fevereiro/2019 destinado à adolescentes de 15 a 18
anos. Seguindo item 3. Apresentação da Associação Almater - Projeto Crescer: As
representantes da Associação Almater, Maria Marta (Psicóloga) e Priscila (Psicopedagoga) dão
inicio a apresentação (anexo) do trabalho realizado pela Associação e de como será o
desenvolvimento do Projeto Crescer, que foi uns dos aprovados para ser financiado pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O objetivo do projeto é construir de uma
ponte entre as escolas municipais do território com o projeto (prioritariamente a EMEB Deodato
Janski), para a identificação e encaminhamento de crianças de 07 a 12 anos com dificuldade
e/ou transtornos de aprendizagem, onde estas receberão atendimento qualificado. Capacitar
profissionais das escolas do território, habilitando-os a identificar os alunos portadores de
dificuldades especiais, e melhorando competências no trato diário com eles. Além disso, o
projeto visa promover a convivência familiar e o empoderamento das famílias das crianças
atendidas, através da implantação de uma escola de pais. Durante a apresentação as dúvidas
da plenária são esclarecidas pelas representantes. Passa-se ao item 4. Deliberação:
Substituição da representante do Conselho na REDECA: A conselheira Ana Maria informa
que a conselheira Vanessa Camargo do Nascimento solicitou substituição como representante
do CMDCA, como titular, na REDECA. A nova representação passará a ser o conselheiro
Rodrigo Pierobon Rodrigues, como titular e a conselheira Kelly Cristina Galbieri, permanece
como suplente. Próximo item 5. Devolutiva do Curso do Instituto Sedes Sapientiae sobre
Escuta Especializada: A conselheira Ariane Goim Rios informa que a Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social ficou responsável pela contratação da capacitação para a
Rede sobre a Lei nº 13.431/2017 – Escuta Especializada. Coloca que os conselheiros
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receberam, por email, para que indicassem os nomes quem gostaria de participar. A capacitação
será feita pelo Instituto Sedes Sapientiae, o qual é referêcia no tema e a programação será
divida em três módulos. O primeiro módulo será para alinhamento conceitual com a participação
da Rede, nos dias 12 e 19 de Fevereiro, das 8h às 12h, no Auditório do DAE de Jundiaí. Já o
segundo será restrito com o objetivo de aprofundamento na metodologia. O último módulo será
sobre o acompanhamento das vítimas e suas familias que sofreram a violência. Ao todo serão
sete Encontros. O conselheiro, Samuel Ferraz Duarte, informa que na última quarta-feira foi
realizada uma reunião com os Órgãos que estão acompanhando a implantação do novo Serviço,
com representantes da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, Poder Judiciário, Ministério
Público, Delegacia de Defesa da Mulher, entre outros. Coloca que o Juiz da Vara da Infância, Dr
Jefferson Barbin Torelli está estudando o local mais apropriado para a fase do depoimento que
será feito pelo Poder Judiciário e se comprometeu à dar um retorno à Prefeitura. Seguindo item
6. Deliberação: Complementação de informações relacionadas as ações recebidas pelo
Serviço Medida Socioeducativa e Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas para o
Plano de Ação e Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA de Jundiaí - Ano 2019: A conselheira e diretora da Proteção Social
Especial, Ariane Goim Rios, coloca que na reunião anterior foi deliberado a utilização do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA para parceria com o Conselho na
contratação de consultoria "Coach" para os adolescentes do Serviço de Medida Socioeducativa
e para os jovens egressos do Serviços de Acolhimento e para contratação de Teatro em parceria
com o COMAD - Conselho Municipal de Politicas sobre Drogas. Informa que o valor aproximado
do orçamento para contratação da consultoria é R$ 16.000,00, para 16 (dezesseis) horas por um
período de 02 (dois) meses. Já para a contratação do teatro o orçamento encaminhado foi cerca
de R$ 7500,00, sendo que o público esperado no Teatro Polytheama são 1200 (mil e duzentas)
pessoas com a divulgação para sociedade em geral. Colocado para aprovação, toalizando 15
votos, os conselheiros aprovam a utilização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente para contratação dos dois itens conforme informações apresentadas em
complementação à aprovação dos Planos de Ação e Aplicação para 2019. Próximo item 7.
Deliberação: Resolução da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha do Conselho
Tutelar - Gestão 2020-2023: Com a minuta da Resolução da formação da Comissão Eleitoral do
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares em tela, a conselheira Ana Maria dá inicio a
leitura do texto. O conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues coloca que a Comissão tem bastante
trabalho, e se não seria viável a participação de mais conselheiros. A formação da Comissão
ficou constituida 1. Alan Baptista da Silva, representando o poder público; 2. Ana Maria Carrara
Quaggio, representando a sociedade civil; 3. Aparecida Magali de Almeida Sousa, representando
a sociedade civil; 4. Maria Aparecida Giacomello, representando a sociedade civil 5. Maria
Aparecida Rodrigues Mazzola, representando o poder público; 6. Mauro Vaz de Lima,
representando o poder público; 7. Rodrigo Pierobon Rodrigues, representando a sociedade civil;
8. Samuel Ferraz Duarte, representando o poder público. Colocada para aprovação, a minuta da
Resolução é aprovada, por unanimidade. Ficou deliberado, também, oficiar a Guarda Municipal
para fiscalização de boca urna e demais ocorrências durante todo o Processo Eleitoral. Passe-se
ao item 9.Informes Gerais: A conselheira Ana Maria informa sobre a publicação do Edital
UGADS/CMDCA nº 01.2019 - Abertura de procedimento de seleção destinado a selecionar
organização da sociedade civil para firmar parceria, visando à seleção de projetos a serem
financiados, integral ou parcialmente, com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – FMDCA, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações para
atendimento de crianças, adolescentes e famílias em acolhimento institucional/familiar. Aproveita
informar que o conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues, membro da Comissão de Seleção, não
poderá estar na abertura dos envelopes devido compromisso profissional. A suplente, Luciana
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Januaria Barbosa, estará no dia junto com a titular Janaína de Carvalho Sant’anna Ermani. O
ouvinte André Santos dos Anjos informa que a ação sobre conscientização e orientação das
crianças e adolescentes sobre utilização do transporte público como meio escolar será dia
26/02/2019, às 14h00, na UBS do Bairro Vila Ana. Seguindo item 8. Reunião das Comissões
de Trabalho para planejamento de suas ações 2019: A conselheira Ana Maria informa que
neste momento será dado espaço para reunião das Comissão de trabalho. A primeira secretária,
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada em
vinte e dois de fevereiro de dois mil e dezenove, 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

Secretaria Executiva: Rua Senador Fonseca, nº 605 – Centro Jundiaí/SP Fone: (11) 4497-0008
www.cmdca.jundiai.sp.gov.br / cmdca@jundiai.sp.gov.br
Fundo Municipal: PMJ – FMDCA CNPJ: 17.498.120/0001-63 Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0316 - Conta Corrente: 52-0

