Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em doze de julho 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 67 verso e 68 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Aloysio Alberto de Queiroz Junior
(titular), Luis Augusto Zambon e sua suplente Carmen Martins Juncal Tubini, Aparecida Magali de
Almeida Sousa (suplente) e Ana Maria Carrara Quaggio (titular). A senhora presidente declara
aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia
28/06/2019; 3. Devolutiva: Realização da 7ª Reunião Ordinária no Bairro São Camilo; 4.
Deliberação: Eixos para o próximo Edital de Chamamento Público para financiamentos de
Projetos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 5.
Cronograma de atividades em Comemoração aos 29 anos do Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA "13 de Julho"; 6. Devolutiva sobre possibilidade de licitação/pregão
eletrônico para utilização dos 20% do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente; 7. Apresentação da REDECA: Monitoramento de propostas da Conferência
Municipal; 8. Devolutiva: Realização da Semana da Adoção 2019; 9. Informes gerais.
Agradecendo pela presença de todos, inicia a reunião pelo item 2. Aprovação da ata do dia
28/06/2019: Colocada para aprovação a ata do dia 28/06/2019 foi aprovada, por unanimidade.
Passa-se ao item 3. Devolutiva: Realização da 7ª Reunião Ordinária Descentralizada no Bairro
São Camilo: A senhora presidente considerou a realização da 7ª Reunião Ordinária
Descentralizada no Bairro São Camilo super produtiva. Agradece pela Comissão de Mobilização,
através das conselheiras Aparecida Magali de Almeida Sousa e Luciana Januária Barbosa que
foram pessoalmente no bairro fazer a divulgação da reunião. As conselheiras Silvia Helena Natal e
Kelly Cristina Galbieri e a ouvinte Karla A. F. Fernandes também colocam que acharam muito
positivo a reunião pois possibilitou a troca de informações entre os representantes da Rede, entre
eles da Educação Estadual e Municipal, Saúde, Assistência Social, Organizações, moradores, etc. A
senhora presidente informa que conforme planejamento 2019 a próxima reunião descentralizada
será no dia 27/09/2019, no Bairro Vista Alegre. Passa-se ao item 4. Deliberação: Eixos para o
próximo Edital de Chamamento Público para financiamentos de Projetos por meio do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Com os eixos em tela, a senhora
presidente faz a leitura dos eixos e dos critérios do último Edital. Durante a leitura os conselheiros
discutem alguns eixos e tiram suas dúvidas. Fica alinhado que o arquivo será encaminhado por
email para que todos conselheiros possam encaminhar suas sugestões e na próxima reunião
ordinária os eixos e critérios serão apresentados e deliberados. O conselheiro Rodrigo Pierobon
Rodrigues coloca que como já foi publicado um Edital de Chamamento Público não precisaria ser
encaminhado ao Juridico. A conselheira Silvia Helena Natal coloca que teve publicação do novo do
Decreto então terá alterações no Edital, entendendo necessário o envio ao Jurídico antes da
publicação para que o CMDCA tenha segurança jurídica e não haja nenhum problema depois da
publicação. Seguindo item 5. Cronograma de atividades em Comemoração aos 29 anos do
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA "13 de Julho": A senhora presidente informa que a
Comissão de Mobilização preparou a programação em comemoração aos aos 29 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente - ECA "13 de Julho". No dia 13 de Julho, às 9h, na Praça do Fórum,
em parceria com a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de Jundiaí, que
fixará uma faiza sobre o art. 227 da Constituição Federal - Prioridade Absoluta e hoje está
representada pelo vice-presidente, o Dr. Diego Araújo, presente na reunião, será realizada uma
ação de entrega de materias em alusão a data. Já no dia 16 de Julho, às 18h, na Câmara Municipal
o CMDCA terá uma fala também em referência a data. Solicita que todos os conselheiros
participem. Dispõe também que a Comissão vem planejando um Encontro, ainda este mês, para
falar sobre a Lei Federal nº 8069/1990, fluxos do município e outros temas. Próximo item 6.
Devolutiva sobre possibilidade de licitação/pregão eletrônico para utilização dos 20% do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: O conselheiro Rodrigo Pierobon
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Rodrigues informa que no dia 05 de julho, estiveram no Paço Municipal, os conselheiros Luis
Augusto Zambon, Ana Maria C. Quaggio e Silvia Helena Natal para uma reunião com a servidora do
setor de compras da Unidade de Gestão da Saúde, a Sra. Maria Teresa Franco, para pensarem no
formato do edital de pregão eletrônico para contratação de uma empresa ao invés de uma
Organização da Sociedade Civil, conforme reunião feita com o Diretor de Compras da Prefeitura e a
presidente Alda Maria Carrara e o conselheiro Luis Augusto Zambon. Após a reunião ficou acertado
de reunir com os Serviços de Acolhimento para saber se a demanda ainda é a mesma que
levantada e deu origem ao último Edital de Chamamento Público. Seguindo item 7. Apresentação
da REDECA: Monitoramento de propostas da Conferência Municipal: Este item não foi
apresentado pois a conselheira Ana Maria C. Quaggio não pode comparecer. Seguindo item 8.
Devolutiva: Realização da Semana da Adoção 2019 e do Encontro Nacional dos Grupos de
Apoio a Adoção - ENAPA 2019: A representante do GAA Semente, Ana Raquel Merighi, deu inicio
a apresentação (anexo) da realização das ações da Semana da Adoção 2019 dizendo que também
será feita a devolutiva da participações dos representantes do GAA Semente no ENAPA 2019,
realizado de 20 a 22 de Junho, em Blumenau/SP. A seguir, dá inicio a apresentação (video arquivos do CMDCA) da participação dela e da Renata Cristina Oliveira Longui no ENAPA 2019.
Finaliza agradecendo ao CMDCA por mais um ano apoiar a realização da Semana da Adoção e
participação de representantes do GAA Semente no ENAPA 2019, avaliando como positiva as duas
ações pois abordam as conquistas e desafios quando o assunto é a "Adoção", mas que há muita
gente boa envolvida nesses processos. Próximo item 9. Informes gerais: A conselheira Elizelma
Ortencia Ferreira do Conselho Municipald a Juventude dispõe que foi deliberado neste Conselho o
apoio para pagamento do palestrante no Encontro sobre Letalidade Infantil. Ocorre que entrou em
contato com as sugestões recebidas pelos conselheiros do CMDCA e demais pessoas com o
Médico, Dr Benito Lourenço, com a proposta de R$ 2800,00, e com o Advogado, Dr Ariel de Castro,
com o valor de R$2000,00. Os dois se colocaram a disposição para virem a Jundiaí. A plenária
reflete que o horário do Encontro, apenas na parte da tarde, será pouco para os dois palestrantes,
sugerindo que o Encontro seja o dia todo. Fica deliberado que se for o dia todo, o Conselho apoiará
com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente as duas palestras ou se
for apenas um período, apenas um palestrante será contrato. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes
informa que participou do Fórum Regional sobre Erradicação do Trabalho Infantil, no dia 10 de
Julho, no Auditório da Secretaria de Educação – Franco da Rocha/SP, pois a Alda não pode ir.
Dispõe que os municipios apresentaram as ações que fazem contra o trabalha infantil e que a
maioria deles apresentou que irá fazer um diagnóstico. Com relação a apresentação da Diretora da
Proteção Especial, Ariane Goim Rios, o motorista atrasou e não deu para pegar ela completa, mas
foi apresentado que Jundiaí também fará um diagnóstico. A senhora presidente coloca que Unidade
de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social utilizou a verba do Programa de Erradicação ao
Trabalho Infantil - PETI para apoiar o coffee-break da tarde. Finalizando o item os conselheiros
discutem as formas de trabalho infantil e que seria importante a realização de um Encontro só com
este tema. A senhora presidente, declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima
reunião que será realizada em vinte e seis de julho de dois mil e dezenove, às 8h15, na Escola
Estadual Professora Maria José Maia de Toledo. 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

