Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em oito de março 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 60 frente e verso.
Justificaram ausência os conselheiros: Kelly Cristina Galbieri (Titular), Samuel Ferraz Duarte
Galbieri (Titular), Marco Antonio dos Santos Galbieri (Titular), Janice Piovesan Galbieri (Titular),
Vanessa Camargo do Nascimento GALBIERI (titular). A senhora presidente declara aberta a
plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação das atas dos dias
22/02/2019 e 26/02/2019; 3. Apresentação do Seminário "Presente do Coração Jovens"; 4.
Deliberação: Solicitações de parceria após definição do Planejamento; 5. Deliberação:
Eixos para os próximos Editais de Chamamento Público com utilização do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA de Jundiaí; 6. Informes
gerais; 7. Espaço para reunião das Comissões de Trabalho. Agradecendo pela presença de
todos, inicia a reunião solicitanto que os participantes presentes pela primeira vez se
apresentem. O advogado Diego Araujo representante da Comissão dos Direitos da Criança e
do Adolescente da OAB de Jundiaí faz uma breve apresentação dizendo que a intenção é se
aproximar das discussões do Conselho, e contribuir no que for preciso. Seguindo item
2. Aprovação das atas dos dias 22/02/2019 e 26/02/2019: Colocadas para aprovação a atas
dos dias 22/02/2019 e 26/02/2019 foram aprovadas. Passa-se ao item 3. Apresentação do
Seminário "Presente do Coração Jovens": A representante do Seminário Insight Brasil, Nice
Triervailer, dá inicio a apresentação (anexo) da organização do Seminário "Presente do
Coração Jovens" que se realizará de 20 a 23 de Junho, no Hotel Serra de Jundiai. A
representante coloca que algumas vagas serão destinadas para adolescentes em
vulnerabilidade social de Jundiaí, e informa que as Instituições interessadas podem inscrevem
seus participantes. A senhora presidente dispõe que será encaminhado um email para as
Instituições interessadas. Caso tenha um número grande de inscritos, a representante solicita
que seja providenciado condução para eles. Próximo item 4. Deliberação: Solicitações de
parceria após definição do Planejamento: A senhora presidente informa que este item é
para deixar registrado em ata, pois já havia sido falado no dia da deliberação do Plano de Ação
e Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que as solicitações
que chegassem após o prazo que foi aberto para recebimento das parcerias, teria que agurdam
a execução dos Planos, e os itens que não foram utilizados, o Conselho abrirá novo prazo para
recebebimento, assim como foi feito ano passado. A senhora presidente coloca que entre
Maio/Junho poderia ser aberto novo prazo. Os conselheiros concordam com a sugestão.
Seguindo item 5. Deliberação: Eixos para os próximos Editais de Chamamento Público
com utilização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA
de Jundiaí: A senhora presidente coloca que o Conselho precisa dar inicio nas discussões dos
eixos para os próximos Editais de Chamamento Público. Neste momendo, a plenária faz a
leitura das prioridades elencadas no Diagnóstico da Infância e Adolescência. A plenária coloca
que a questão da continuiação do acompanhamento para as crianças/adolescentes, com
dificuldade de aprendizagem, que vão para 6º Ano é um tema que deveria estar contemplado.
A senhora presidente informa que ano passado se reuniu com a Unidade de Gestão de
Educação e a Diretoria de Ensino por quatro vezes, mas não chegaram numa resolução ao
problema, pois o Municipio não ofecerá os atendimentos para aqueles que precisam por mais
algum tempo. Fica deliberado que a Comissão de Politicas e Programas irá se reunir para
construção dos eixos para apresentação e deliberação na próxima reunião ordinária. Passa-se
ao item 6. Informes gerais: A senhora presidente informa que no dia 26/02/2019 particou na
UBS da Vila Ana da reunião realizada pela Unidade de Gestão de Transportes e pela
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Associação Vida Nova - Vila Ana que teve como pauta "O comportamento de crianças e
adolescentes no transporte público da nossa cidade". Entre os encaminhamentos da reunião
foram: Mobilizar as escolas e reunir com os pais para refletir sobre as ações para diminuição
desses números. Informa que recebeu para participar da Campanha da Fraternidade sob o
tema " Politicas Públicas para Crianças e Adolescentes", no dia 09/03/2019, na Cúria
Diocesana. Diz que no dia 11/03/2019, irá juntamente com o Conselho Tutelar ao IV Fórum
Permanente de Erradicação do Trabalho Infantil na Região Metropolitana de Campinas. Neste
momento, a senhora presidente solicita a inclusão de um item sobre a utilização de ônibus
conforme Planejamento aprovado. A conselheira Ana Maria Quaggio solicita autorização do
Conselho para utilizar 2 (dois) ônibus, dos 4 (quatro) já deliberados para serem utilizados da
Semana da Adoção, para condução dos adolescentes aptos à adoção ao Encontro "Aquarela".
É uma ação do projeto “O que os olhos veem, o coração sente”, o qual tem por objetivo dar
visibilidade, voz e vez às crianças e adolescentes acolhidos, de modo que tenham
oportunidade de participarem das diversas atividades e ambientes para além dos muros da
instituição e, assim, terem também a oportunidade de realizarem encontros dos mais variados,
os quais serão importantes para sua vida, independentemente do grau. Será um encontro entre
adolescentes mais tardios prontos para adoção e os pretendentes. Se realizará no dia
25/03/2019, no Buffet Megablum Prime. Os conselheiros aprovam a utilização dos dois ônibus,
os quais sairão da Casa Transitória e outro da Casa de Nazaré. A senhora presidente informa
sobre a realização da Reunião Descentralizada, no dia 22/03/2019, às 8h15, na Academia da
Saúde - Bairro Santa Gertrudes. Seguindo item 7. Espaço para reunião das Comissões de
Trabalho: A Comissão de Divulgação se reuni para formatar a programação da Reunião
Descentralizada do dia 22/03/2019, na Academia da Saúde, Bairro Santa Gertrudes. O senhora
presidente, declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será
realizada em vinte e dois de março de dois mil e dezenove, às 8h15. 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

