Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e cinco 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 56 verso e 57 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Solange Colepicolo Leonardi (titular), Kelly Cristina
Galbieri (titular) e sua suplente Daniele Mayara Sato, Luis Augusto Zanbom (titular) e Janice
Piovesan (titular). A senhora presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta
1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 14/12/2018; 3. Deliberação: Explanação do
Orçamento da Criança e Adolescente - OCA e do PMIA - Plano Municipal da Infância e
Adolescência referente ao Programa Prefeito Amigo da Criança; 4. Deliberação:
Aprovação do Plano de Ação e Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Diretios da
Criança e do Adolescente - FMDCA de Jundiaí - Ano 2019; 5. Deliberação: Inclusão e
renovação de registro das Organizações: Associação do Voluntário Amigo - AMA,
Associação Lourdes Feres Khawali (Creche Mãe Meimei), Congregação das Missionárias
de Cristo (Aprendizado Dom José Gaspar), Associação Aquática Jundiaí; 6.Informes
Gerais. A senhora presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara
aberta a plenária, dando inicio pelo item 6.Informes Gerais até a chegada de mais pessoas. Item
6.Informes Gerais: A senhora presidente informa que os conselheiros Mauro Vaz de Lima e
Alan Baptista da Silva se colocaram a disposição para integrar a Comissão Especial Eleitoral do
Conselho Tutelar. A Comissão será formada por: 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. Samuel Ferraz Duarte,
representando o Poder Público. A senhora presidente informa também que o Centro de
Fomação itensificará as formações dos professores este ano, e que ficará dificil garantir que as
salas estarão disponíveis a partir de Março. A Biblioteca Municipal tem condições de atender o
Conselho, de Abril em diante, mas antes da confirmação os conselheiros precisam ter ciência.
Neste momento, nenhum conselheiro se opõe e concordam com a mudança de espaço. A
senhora presidente coloca que recebeu da Unidade de Gestão de Educação a solicitação para
substituição da representante suplente no Conselho, que passará a ser Thais Silva Nonô, em
substituição a Lisandra de Oliveira Santos. Já a Unidade de Gestão de Assistencia e
Desenvovimento Social - UGADS encaminhou o pedido de substituição da conselheira titular
Ariane Goim Rios, em substituição a Solange Colepicolo Leonardi. Informa que as duas
substituições serão encaminhadas para o Jurídico da Prefeitura para publicação da Portaria de
Nomeação. A Gestora Adjunta da Unidade de Gestão de Assistencia e Desenvovimento Social UGADS, Célia Marques Gonzales aproveita informar que o recurso do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente serão repassados, conforme: Na próxima semana será
repassado à Associação Almater, APAE e CESPROM. No mês de Fevereiro em parcela única o
repasse será às Organizações Associação Acolhimento Bom Pastor, Ateal e Casa da Criança.
Já Cáritas Diocesana Jundiaí, precisou ter uma alteração no Termo de Fomento e agora está
com pendência na assinatura do Termo, devido viagem do Presidente. Informa também que o
Edital de Chamamento Público para os Serviços de Acolhimento será publicado na próxima
quarta-feira. A ouvinte Karla Andrea F. Fernandes informa que Guardinha de Jundiaí está com
inscrições abertas, até o dia 28 de fevereiro, para o Encontro "Convivência Cidadã", destinado a
adolescentes de 15 a 18 anos. A conselheira Vanessa Camargo do Nascimento informa que a
União dos Deficientes de Jundiaí realizará um show de premios, no dia 23 de março, na
Associação dos Aposentados de Jundiaí. O ouvinte Adauto Douglas Parre, representante da
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Unidade de Gestão de Educação, informa sobre na realização da Semana de Atualização
Pedagógica - SAP, nos dias 04 a 06 de fevereiro. No dia 07 será para o Planejamento e no dia
08 será reunião com os pais. Seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 14/12/2018: Colocada
para aprovação a ata do dia 14/12/2018 foi aprovada por unanimidade. Passe-se ao item 3.
Deliberação: Explanação do Orçamento da Criança e Adolescente - OCA e do PMIA Plano Municipal da Infância e Adolescência referente ao Programa Prefeito Amigo da
Criança: A articuladora do Programa Prefeito Amigo da Criança e Gestora Adjunta da UGADS,
Célia Marques Gonzales, agradece pelo espaço do Conselho para falar novamente do Programa
Prefeito Amigo da Criança - PPAC. Lembra que para dar inicio ao Programa, em 2017, foi
necessário a deliberação do Conselho. Ao longo desses anos o Municipio, com ajuda das
Unidade de Gestão vem trabalhando para construção do Plano Municipal. Dispõe que posterior a
isso, no ano passado, houve uma declaração do Prefeito, imediatamente, a Fundação Abrinq
entrou em contato com ela e com a presidente do CMDCA informando que tomou ciência da
publicação. Passado alguns dias, a Fundação informou que o Municipio poderia dar continuidade
no processo, com o risco de no final não conseguir o Selo do Programa. Aproveita lembrar, que,
ganhar o Selo não envolve nenhum tipo de recurso financeiro, mas um acompanhamento técnico
ao Municipio. Coloca também que Jundiaí possui a Lei Municipal que Institui a Política Municipal
para Infância e Adolescência de Jundiaí e o Plano Municipal para Infância e Adolescência de
Jundiaí - PMIA, aprovada em 2015, mas como na época o Programa não foi até o final o selo
não foi concedido. Diz que o objetivo da apresentação de hoje é a deliberação do Conselho para
que a Fundação analise se o que está proposto no Plano Municipal da Infância e Adolescência
do Programa terá recurso suficiente para execução das ações de acordo com o Orçamento da
Criança e Adolescente - OCA. Neste momento, a articuladora dá inicio a apresentação que foi
encaminhada, previamente, aos Conselheiros. Durante a apresentação (Anexo) das ações
prioritárias estabelecidas nas Politicas da Saúde, Educação e Proteção Social. Os conselheiros e
ouvintes fazem intervenções durante a apresentação e as dúvidas são sanadas no momento.
Sobre item do Trabalho Infantil, a senhora presidente informa que há uma Comissão
Intermunicipal formada, e, Jundiaí está representada pelo CMDCA e pela Conselho Tutelar,
faltando alguém da UGADS. Informa que foi publicado um Edital para levantamento de dados
sobre Trabalho Infantil, porém a licitação deu deserta. A conselheira tutelar Ana Claudia P.
Mondragon diz que representantes do Conselho Tutelar se reuniram com a Ugads para
responder um Oficio que chegou da Comissão Intermunicipal. Colocados para deliberação o
Plano Municipal da Infância e Adolescência - PMIA e Orçamento da Criança e Adolescente OCA foram aprovados por unanimidade, totalizando 12 votos. A articuladora agradece o espaço,
dizendo agora a documentação será enviada à Fundação Abrinq e havendo mais informações
será apresentado ao Conselho. Passe-se ao item 4. Deliberação: Aprovação do Plano de
Ação e Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Diretios da Criança e do Adolescente FMDCA de Jundiaí - Ano 2019: O conselheiro Samuel Ferraz Duarte dá inicio a apresentação
(Anexo) do Plano de Ação e Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Diretios da Criança e
do Adolescente - FMDCA de Jundiaí - Ano 2019. Informa que foi encaminhado para Rede um
email para que apresentassem sugestões de ações que Conselho pudesse ser apoiar na
realização. O conselheiro Alan Baptista da Silva, membro da Comissão, que construiu o
Planejamento, coloca que não pode participar de nenhuma reunião mas entende que daria pra
ser melhorado. A conselheira Aparecida Magali de Almeida Sousa diz que como não foram todos
da Comissão que estiveram presentes nas reuniões para ajudar, o grupo fez da melhor forma
dentro da disponibilidade de cada. Após leitura de todo documento, com 12 votos a favor e 01
abstenção da conselheira Lucinda Cantoni Lopes, os docuemntos apresentados são aprovados
e seguirão para publicação em Imprensa Oficial, através de Resolução do Conselho. O
conselheiro Alan Baptista da Silva se coloca a disposição para fazer a melhoraria na estética do
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documento aprovado, sem alteração do conteúdo, utilizando ferramentas para contrução de
Planos de Ação. Seguindo item 5. Deliberação: Inclusão e renovação de registro das
Organizações: Associação do Voluntário Amigo - AMA, Associação Lourdes Feres
Khawali (Creche Mãe Meimei), Congregação das Missionárias de Cristo (Aprendizado Dom
José Gaspar), Associação Aquática Jundiaí: A conselheira Maria Aparecida Giacomello dá
inicio a apresentação das renovações de registro das Organizações Associação Lourdes Feres
Khawali (Creche Mãe Meimei), Congregação das Missionárias de Cristo (Aprendizado Dom José
Gaspar), Associação Aquática Jundiaí e da inclusição de registro da Associação do Voluntário
Amigo - AMA. Todos os representantes das Organizações apresentadas estavam presentes e
havendo dúvidas nas atividades realizadas os convidados esclarecendo no momento. Colocadas
para deliberação todas as solicitações foram aprovadas, por unanimidade, totalizando 13 votos.
Seguindo item 6.Informes Gerais: O item foi novamente colocado em atendimento a solicitação
da conselheira Lucinda Cantoni Lopes que informou que a as Organizações ligadas à Cáritas
fizeram uma avaliação no artigo 32 do Decreto Municipal sobre as parcerias celebradas pela
Administração Pública Municipal e Organizações da Sociedade Civil, solicitando aos presentes
que entrem na consulta pública e peçam que não seja revogado, pois trata das verbas recisórias.
A senhora presidente,declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião,
que será realizada em oito 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
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