Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, às 08h15, na Auditório da Biblioteca
Municipal - 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 63 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Priscila
Rodrigues (suplente), Kelly Cristina Galbieri (titular). A senhora presidente declara aberta a
plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia
12/04/2019; 3. Apresentação da "Campanha de Orientação ao uso Transporte Público"
pelos adolescentes e as ações realizadas - Unidade de Gestão de Unidade de Gestão
Mobilidade e Transporte e Associação de Moradores Vida Nova; 4. Deliberação:
Renovação de Registro do Lar Galeão Coutinho e Centro de Desenvolvimento e
Integração Social da Criança Perdoense - CASULO; 5. Deliberação: Substituição de
Conselheiro na Comissão Eleitoral do Processo de Escolha dos Membros do Conselho
Tutelar; 6. Apresentação dos dados do Conselho Tutelar; 7. Devolutiva da Reunião com
o Ministério Público; 8.Informes Gerais. Das 10h às 17h - Capacitação aos Conselhos
Municipais das atribuições da Comissão de Seleção MROSC (Restrito aos Conselheiros)
Agradecendo pela presença de todos, inicia a reunião pelo item 2. Aprovação da ata do dia
12/04/2019: Colocada para aprovação a ata do dia 12/04/2019 foi aprovada, por unanimidade.
Até a chegada dos convidados, a senhora presidente solicita inversão da pauta seguindo para
item 5. Deliberação: Substituição de Conselheiro na Comissão Eleitoral do Processo de
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar: A senhora presidente informa que o conselheiro
Samuel Ferraz Duarte não pertence mais a Unidade de Gestão da Casa Civil, conforme
publicação em Imprensa Oficial, diante disso será necessário fazer sua substituição na
Comissão Especial Eleitoral. O conselheiro Walter Mendes de Oliveira Filho se coloca a
disposição para participação. Próximo item 7. Devolutiva da Reunião com o Ministério
Público: O conselheiro Alan Baptista da Silva coloca que a Comissão Especial Eleitoral esteve
reunido com a Promotora da Infância e Juventude para alinhamento das etapas do Processo
de Escolha dos Conselheiros Tutelares. Diz que receberam algumas orientações e a Comissão
irá providenciar, entre elas a prorrogação das inscrições devido ao baixo número de inscritos
até o momento. Finaliza, dizendo, que a alteração da Lei Municipal que rege o funcionamento
do Conselho Tutelar, foi publicada na Imprensa Oficial do dia 16 de Abril e está em tramitação
na Câmara Municipal para a votação na próxima terça-feira, às 18h, o item quanto a
continuidade ou não dos vetos propostos pelo Poder Executivo dos itens que os vereadores
alteraram. Aproveita convidar todos os presentes para participação da Sessão, informando,
ainda, que todo Processo Eleitoral está correndo de acordo com a Lei que está vigente no
momento, portanto as regras são as mesmas da última Eleição. Neste momento, o senhor vicepresidente asssume a reunião, devido saída da senhora presidente. Seguindo item 6.
Apresentação dos dados do Conselho Tutelar: Os conselheiros tutelares Diego Meleiro
Novaretti e Ana Paula do Nascimento Corrêa dão inicio a apresentação dos dados dos
atendimentos de Janeiro a Março de 2019 pelos Conselhos Tutelares. Informa que o
Departamento da Vigilância Social vem ajudando há um certo tempo na organização desses
dados, porém, devido ao excesso de trabalho e por estarem com apenas um funcionários, hoje
a apresenação não está exatamente como queriam, pois não há comparativos com os outros
periodos. A conselheira Ana Paula reflete que os conselheiros não tem tempo para organização
desses dados e sugere ao CMDCA junto com a Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social - UGADS que ajudem, pensando na contratação de uma Empresa.
Durante a apresentação os presentes fazem perguntas, sendo todas sanadas no momento.
Após apresentação, o senhor vice-presidente agradece os representantes pela participação.
Próximo item 4. Deliberação: Renovação de Registro do Lar Galeão Coutinho e Centro de
Desenvolvimento e Integração Social da Criança Perdoense - CASULO: A representante
do Centro de Desenvolvimento e Integração Social da Criança Perdoense - CASULO, Maria
Carolina B. Estasi, dá inicio a apresentação das ativdades realizadas pela Organização dentro
da Fundação CASA de Jundiaí, desde o ano de 2016. Colocada para aprovação, a renovação
do registro da Organização foi aprovada por todos conselheiros. A conselheira Lucinda Cantoni
Lopes questiona sobre o funcionamento do Conselho Gestor. A representante solicita que seja
solicitado ao Diretor da Unidade, Márcio Valério Ruiz Alves. A representante do Lar Galeão
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Coutinho não pode comparecer. Próximo item 3. Apresentação da "Campanha de
Orientação ao uso Transporte Público" pelos adolescentes e as ações realizadas Unidade de Gestão de Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte e Associação de
Moradores Vida Nova: A diretoria da Unidade de Gestão Mobilidade e Transporte, Ana Paula
S. Almeida, dá inicio a apresentação (anexo) do "Campanha de Orientação ao uso Transporte
Público" pelos adolescentes e as ações realizadas sobre o tema. Alguns dos problemas
levantados pela Unidade foram: a depredação dos ônibus, evasão de passagens, pixação nos
terminais, etc. A representante diz que a primeira Escola a participar da atividade foi a E.E.
Bispo Dom Gabriel Paulino Bueno Couto fazendo a apresentação de um vídeo. Dispõe que os
problemas detectados não são apenas das Empresas e da Unidade de Gestão, mas de todos
nós, por isso o projeto precisa ter a ajuda de todos. Passe-se ao item 8.Informes Gerais: O
senhor vice-presidente informa que neste momento a Comissao Intersetorial das Parcerias do
Marco Regulatório irá conduzir a Capacitação para os Conselheiros Municipais sobre a
atuação das Comissões de Seleção dos Chamamentos Públicos, das 10h às 17h. A senhor
vice-presidente, declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que
será realizada em dez de maio 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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