Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em quatorze de junho 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 65 verso e 66
frente. Justificaram ausência os conselheiros: Maria Aparecida Giacomello (titular). A
senhora presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da
pauta; 2. Aprovação da ata do dia 24/05/2019; 3. Sorteio (Ônibus e kit material
gráfico); 4. Deliberação: Devolutiva do Chamamento Público nº 01/2019 (Serviços
de Acolhimento) e próximas ações para utilização do recurso reservado do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 5. Deliberação:
Penalidade a ser aplicada à empresa de fornecimento de camisetas; 6.
Apresentação da proposta para o Encontro sobre o tema "Enfrentamento da
letalidade de crianças e adolescentes"; 7. Inclusão na Rede Nacional Primeira
Infância; 8.Engajamento dos conselheiros para realização das ações do
Planejamento 2019; 9. Realização da 7ª Reunião Ordinária Descentralizada, dia
28/06/2019, na EE Professora Maria José Maia de Toledo; 10. Informes gerais. A
senhora presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, dando
boas vindas aos conselheiros dando inicio pelo item 2. Aprovação da ata do dia
24/05/2019 e 8. Engajamento dos conselheiros para realização das ações do
Planejamento 2019: Colocada para aprovação, a ata do dia 24/05/2019 foi aprovado,
por unanimidade. Aproveita solicitar apoio e maior participação dos conselheiros nas
ações do Conselho, pois são poucos e sempre os mesmos conselheiros que se
envolvem. Próximo item 3. Sorteio (Ônibus e kit material gráfico); A senhora
presidente informa que para o sorteio das viagens de ônibus se inscreveram as
Organizações: 1. Associação Acolhimento Bom Pastor (3 viagens), 2. Cáritas (1
viagem), 3. Associação ALMATER (1 viagem) - Total: 5. Como forma de atender mais
OSC´s durante o sorteio a plenária deliberou por disponibilizar as demais viagens até
atingir às 16 já empenhadas e com vigência para utilização até o dia 12/08/2019.
Desta forma, os interessados foram: Associação Aquática (1 viagem), Casa Transitória
(1 viagem), PAIM (2 viagens), CEDECA (1 viagem), Conselho da Juventude (1
viagem), CAPSíj (2 viagens), CRJ (2 viagens), Associação ALMATER (1 viagem) Total: 11. Quanto ao sorteio de material gráfico (598 cartazes, 6000 flyers e 1 banner)
se inscreveram as seguintes Organizações: 1. GAA Semente 2. Grendacc 3.Casa
Transitória 4. Centro de Reabilitação Jundiaí 5. Indesc 6. Associação de Educação do
Homem de Amanhã de Jundiaí.Como forma de atender todas as OSC´s, durante o
sorteio a plenária deliberou por diminuir as quantidades de cartazes e flyers assim
todas as seis participantes seriam contempladas.Quanto ao único banner foi realizado
o sorteio, sendo que contemplada a OSC - INDESC foi a ganhadora. As novas
quantidades que cada OSC terá disponíveis para impressão passam a ser:
Quantidade para cada OSC: 100 cartazes - *A OSC GAA Semente ficará com 98
cartazes; 1.000 flyers; 1 Banner sorteado para a OSC - INDESC. A senhora presidente
informa que os ganhadores receberão um e-mail com as informações e os prazos para
as solicitações dentro da vigência de cada item empenhado, conforme já divulgado no
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momento da inscrição do sorteio. Seguindo, devido necessidade de saída da
conselheira Lucinda Cantoni Lopes, a senhora presidente solicita que passe ao item 6.
Apresentação da proposta para o Encontro sobre o tema "Enfrentamento da
letalidade de crianças e adolescentes": A conselheira Lucinda inicia sua fala
dizendo que há um movimento em São Paulo que estudou as causas sobre a
letalidade infantojuvenil e a progressão de quantas vitimas terão até 2025. Diante
disso pensou sobre a importância de fazer uma ação sobre o assunto, já que em
Jundiaí vemos vários casos de morte de jovens. Após contato com o Conselho
Municipal da Juventude pensou-se na realização de um Encontro. A psicóloga e
conselheira do Conselho Municipal da Juventude coloca que foi pensado em fazer
uma ação dentro da Semana da Juventude em agosto. O tema poderia ser os tipos de
violência e focar na Violência "autoprovocada". Para realização do Encontro o
Conselho Municipal da Juventude pensou em solicitar ao CMDCA a utilização do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA para aquisição
dos itens necessários. A senhora presidente coloca que esta semana a Rede do
Jardim São Camilo informou que não haverá mais a Feira de Profissões do Jardim
São Camilo e seria uma sugestão passar os itens para realização desse Encontro.
Com 12 votos a favor, a plenária delibera pela transferência dos itens: Coffee-break,
Material gráfico, ônibus, camiseta (se já tiver nova contratação). Fica deliberado
também a contratação de dois palestrantes para apresentação dos temas. A senhroa
presidente informa que todos os dados para as solicitações deverão ser
encaminhados dentro dos prazos para que haja tempo de execução. Foi formado um
grupo para ajudar o Conselho da Juventude na organização: O ouvinte Diego (OAB),
Karla (Guardinha de Jundiai), Claudia (PAIM) e Alda (CRJ e presidente do CMDCA).
Seguindo item 4. Deliberação: Devolutiva do Chamamento Público nº 01/2019
(Serviços de Acolhimento) e próximas ações para utilização do recurso
reservado do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: A
senhora presidente coloca que apenas uma Organização a "Associação e
Comunidade Casa de Nazaré" se inscreveru para participar do Chamamento Público
nº 01/2019 - 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, visando buscar
ferramentas suplementares de apoio às crianças e adolescentes que se encontram em
acolhimento institucional, bem como, proporcionar a ampliação das ofertas de atenção
nas linhas de cuidado às famílias e crianças e adolescentes institucionalizados ou em
família acolhedora (através da oferta de psicodiagnóstico, psicoterapia individual e de
grupo, terapia familiar e acompanhamento terapêutico – AT), como ainda, a oferta de
apoio aos trabalhadores dos equipamentos de acolhimento (serviço de acolhimento
institucional para crianças e adolescentes – SAICA e família acolhedora), através de
espaços de supervisão e reflexão em relação aos processos de trabalho." A única
OSC foi desabilitada e agora o Conselho precisa deliberar sobre o destino do valor
reservado. Após discussão sobre as possibilidades a plenária delibera por agendar
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uma reunião na Unidade Administração e Gestão de Pessoas (UAGP) uma consulta
com o Diretor responsável sobre a possiblidade de contratar uma empresa ao invés de
uma OSC para oferta do mesmo serviço. A senhroa presidente se colocou a
disposição para participação da reunião juntamente com o conselheiro Luis Augusto
Zambon. Caso não haja a possibilidade dessa modalidade de contratação, será
publicado novamente um Edital de Chamamento Público. Os conselheiros também
discutiram a questão do monitoramento do serviço caso seja através de uma empresa,
diferente das parcerias que possuem as comissões de monitoramento. Refletiram que
terá um contrato a ser seguido, com as obrigações da contratada e em caso de
descumprimento as penalidades poderão ser aplicadas para oferta do serviço
conforme acordado. Passa-se ao item 5. Deliberação: Penalidade a ser aplicada à
empresa de fornecimento de camisetas: A senhora presidente informa conforme
apresentado na última reunião que a empresa "Megabor que fornece camisetas para o
Conselho entregou o pedido da "Semana da Adoção 2019" com alteração da imagem,
desconfigurando o tema do Evento; Divergência das cores; Tamanho da imagem
incompátivel com a numeração e manchas no tecido. Informa também que após
contato com a UAGP a secretária executiva foi informada sobre os trâmites para
aplicação das penalidades que foram apresentadas aos conselheiros, conforme Edital
Eletrônico da Carta Convite nº 125/2018, item 11.5. a) advertência; b) suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com qualquer
órgão da administração direta ou indireta deste Município, por prazo não superior a 2
(dois) anos; c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública e também a possibilidade de aplicação de multa, de acordo
com o item 11.2. b) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do item "a", será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida (em termos de valor/quantidade). Colocado para deliberação, com 11
votos, os conselheiros deliberam pela aplicação das penalidades a) advertência; b)
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
qualquer órgão da administração direta ou indireta deste Município, por prazo não
superior a 2 (dois) anos; c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública e também a possibilidade de aplicação de multa, de acordo
com o item 11.2. b) em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no
mesmo percentual do item "a", será aplicada de forma proporcional à obrigação
inadimplida (em termos de valor/quantidade). A conselheira Silvia Helena Natal se
absteve da deliberação. Próximo item 7. Inclusão na Rede Nacional Primeira
Infância: A senhora presidente solicitou a exclução do item para ser apresentado em
outro momento. Seguindo 9. Realização da 7ª Reunião Ordinária Descentralizada,
dia 28/06/2019, na EE Professora Maria José Maia de Toledo: A coordenadora da
Comissão de Mobilização convida todos para participar da 7ª Reunião Ordinária
Descentralizada, dia 28/06/2019, na EE Professora Maria José Maia de Toledo.
Informa que ela e a conselheira Luciana Januária Barbosa estão fazendo os contatos
com a Rede do território para organização das ações. Próximo item 10. Informes
gerais: A senhora presidente informa que foi solicitado parecer juridico para Unidade
de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania sobre a possibilidade de incluir a
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obrigatoriedade de participação das Organizações nas Reuniões, Encontros e demais
ações do Conselho para renovação de registro junto ao CMDCA. O parecer foi
negativo pois entendeu-se que as Organizações já devem participar através
representantividade da Sociedade Civil no Conselho, conforme Lei Municipal. A
conselheira Claudia Pereira Bento diz que infelizmente as Organizações passam por
um momento difícil, como exemplo deu a Organização que representa, a PAIM, que de
11 funcionários, hoje há apenas 04, por isso não consegue acompanhar as reunião do
Conselho e das Comissões. A plenária reflete se a alteração do horário da reunião
para a noite, aumentaria a participação, ficando para uma próxima pauta essa
discussão, pois os conselheiros da gestão atual já estão organizados para esse
horário. A senhora presidente informa que está aberto o Edital 'Ideias para um Mundo
Melhor', cujo objetivo é incentivar projetos sociais de ONGs que atuem em regiões
onde a companhia está presente e sejam alinhados aos pilares de Sustentabilidade da
companhia por meio dos temas meio ambiente, desenvolvimento comunitário e estilo
de vida saudável. A iniciativa receberá um aporte total de até R$ 350 mil, sendo até R$
50 mil para cada uma das sete cidades contempladas: Marília, Sumaré, Jundiaí (todas
em SP), Itabirito (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba e Maringá (PR). Informações https://www.ideiasparaummundomelhor.com.br/.
Informa
também
sobre
sua
participação no encontro "Aprendizagem: Um caminho possível", no dia 12 de junho,
no Hotel Travel Inn de São Paulo. Diz que foi interessante pois abortou a Lei da
Aprendizagem como uma ferramenta importante de enfrentamento ao trabalho infantil.
A conselheira tutelar Vanesca Peromingo Ribeiro e as representantes da UGADS,
Rosana Maria Merighi e Larissa Fernandes também participaram. Finalizando o item,
informa também que para o Encontro Nacional dos Grupos de Apoio a Adoção ENAPA 2019, em Blumenau/SC, além das duas representantes do GAA Semente, que
participarão com apoio do FMDCA, conforme deliberado no Plano de Ação 2019 do
Conselho, irá um grupo de mais de 20 pessoas de Jundiaí entre representantes das
Organizações, Conselho Tutelar , CMDCA, Fórum e familiares. A senhora presidente,
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, esta
descentralizada, que será realizada em vinte e oito de junho 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
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