Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e quatro de maio 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 64 verso e 65 frente. Justificaram ausência os
conselheiros: Miguel da Silva Oliveira (suplente). A senhora presidente declara aberta a
plenária fazendo a leitura da pauta 1.Leitura da pauta; 2.Aprovação da ata do dia
10/05/2019; 3. Deliberação:Edital de Chamamento Público para Serviço de Convivência e
fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes; 4. Deliberação: Solicitação da
Unidade de Esporte e Lazer e do Grupo de trabalho"Criança na Cidade" para utilização
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e informação sobre o
Decreto Municipal nº 28.075/2019 "Ruas de Brincar"; 5. Deliberação: Renovação de
Registro do Lar Galeão Coutinho e Casa da Criança Nossa Senhora do Desterro; 6.
Deliberação: Indicação de conselheiro para Comissão Disciplinar do Conselho Tutelar; 7.
Deliberação: Substituição de Conselheiro na Comissão Eleitoral do Processo de Escolha
dos Membros do Conselho Tutelar; 8. Deliberação: Indicação de conselheiro para
substituição da Comissão de Seleção Chamamento Público nº 01/2019; 9. Deliberação:
Complementação dos itens referente ao Planejamento 2019 para vigência por mais 12
meses com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Material gráfico, camisetas e ônibus); 10. Deliberação: Nota de repúdio - Decreto Federal
nº 9785/2019; 11. Apresentação e divulgação do projeto "Dança para todos" por Escola
de Dança de Jundiaí; 12. Divulgação do I Seminário Regional de Prevenção da Gravidez
na Adolescência e do Seminário Intermunicipal PETI; 13.Informes Gerais. A senhora
presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, dando boas vindas aos
conselheiros Aloysio Alberto de Queiroz Junior que assumirá a função de titular em substituição a
Maria Aparecida Rodrigues Mazzola e a conselheira a Letícia Atique Branco em substituição a
Samuel Ferraz Duarte. Seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 10/05/2019: Colocada para
aprovação a ata do dia 10/05/2019 foi aprovada por unanimidade. Próximo item 3. Deliberação:
Edital de Chamamento Público para Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos
para crianças e adolescentes: A representante da Unidade de Gestão de Assistência e
Desenvolvimento Social - UGADS, Edilaine Cardoso Santos, dá inicio a apresentação (anexo)
da divisão territorial e a quantidade de vagas para publicação do edital de chamamento público
para Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 07 a
15 nos bairros Morada das Vinhas, Jardim Sales, Jardim FEPASA, Jardim Sorocabana, Vila
Maringá, Jardim Tamoio. Dispõe que é uma tentativa de atingir os bairros que não estão
cobertos com o Serviço. No total a Unidade pretender oferecer 300 vagas divididas em 15
grupos com 20 pessoas em cada. Informa também que a Unidade depende do recurso do
Governo Federal, por isso, ainda não há uma data certa para publicação do edital. A senhora
presidente reflete sobre a disponibilidade do serviço para crianças menores, de 0 a 6 anos, pois
tem bairros que falta atividades para essa faixa etária. A senhora Edilaine Cardoso Santos
dispõe que este Serviço é com base na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais e
que o Ministério da Cidadania está em formatação para essa faixa etária, e, entende que essa
luta deve ser em conjunto com Educação para aumentar o número de creches em período
integral. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes, representante do CMDCA no Conselho
Municipal de Educação, sugere que essa pauta seja discutida em conjunto. O conselheiro
Rodrigo Pierobon Rodrigues sugere que antes da publicação do edital que as Organizações
que, atualmente, estão com termos vigentes apresentem durante uma reunião do Conselho
Municipal de Assistencia Social os desafios enfrentados. A representante da Unidade de
Gestão finaliza dizendo que todas as sugestões sejam encaminhadas pelo email do Conselho
para análise da Gestão. A senhora presidente agradece pela presença, passando para o item
4. Deliberação: Solicitação da Unidade de Esporte e Lazer e do Grupo de
trabalho"Criança na Cidade" para utilização do Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente e informação sobre o Decreto Municipal nº 28.075/2019 "Ruas de
Brincar": O representante da Unidade de Gestão de Esportes e Lazer, Felipe Pinheiro da
Cunha, dá inicio a apresentação (anexo) do Programa "Ruas de Brincar" que por meio do
Decreto Municipal nº 28.075, de 11 de março de 2019 autoriza o fechamento de ruas para
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desenvolver atividades recreativas, jogos, brincadeiras livres, gincanas, atividades
socioculturais e outras atividades de caráter lúdico e público. Informa que o Grupo de Trabalho
"Criança na Cidade" composto por representantes das Unidades de Gestão afins e do CMDCA
encaminhou a solicitação para deliberação de utilização do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente para compra de Placa em substrato aço 18 com película adesiva
refletiva GT de 0,75x0,45m - 30 unidades; Placa em substrato ACM (alumínio composto) 3mm
com 100x66 cm - 60 unidades e Cavalete de madeira padrão C.E.T - 60 unidades. O valor
orçado foi R$ 16.410,00. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes considera grande a quantidade,
sugerindo a aquisição de 30 cavaletes. As duas opções colocadas para deliberação os
conselheiros aprovam pela aquisição da quantidade solicitada inicialmente, totalizando 11
votos. Seguindo item 11. Apresentação e divulgação do projeto "Dança para todos" por
Escola de Dança de Jundiaí: A conselheira Ana Maria C. Quaggio dispõe que o Esporte
transformou a vida de seus filhos e o motivo da pauta é a divulgação do Projeto social "Dança
para Todos" que ofere 25 vagas gratuitas para crianças e adolescentes atendidos nas
Organizações da Sociedade Civil. Informa que os interessados podem entrar em contato com
ela. Próximo item 5. Deliberação: Renovação de Registro do Lar Galeão Coutinho e Casa
da Criança Nossa Senhora do Desterro: A assistente social e representante do Lar Galeão
Coutinho, Simone Roncoletta, apresenta as atividades realizadas pela Organização,
informando que atendem aproximadamente 60 crianças, em sua maioria do bairro Vila Ana, por
meio do convênio com a Unidade de Educação. Coloca que possuem também um projeto de
corte e costura como forma de geração de renda para as familias dos atendidos. Seguindo a
assistente social, Marli Brilha Cremones e a presidente Irmã Alcinda da Casa da Criança Nossa
Senhora do Desterro apresentam as atividades realizadas na Organização, dizendo que
atendem cerca de 220 crianças, abrangendo 64 bairros da cidade, por meio do convênio com a
Educação. Coloca para deliberação, a renovação de registro das Organizações são aprovados.
Passa-se ao item 6. Deliberação: Indicação de conselheiro para Comissão Disciplinar do
Conselho Tutelar: A senhora presidente informa que devido a publicação da Lei que altera
alguns dispositivos da Lei do Conselho Tutelar será necessário a indicação de conselheiros
para Comissão Disciplinar do Conselho tutelar. Após discussão, na qualidade de titular
permanece a conselheira Kelly Cristina Galbieri e o conselheiro Aloysio Alberto de Queiroz
Junior como suplente. A conselheira tutelar Ana Claudia P. Mondragon informa que
representando o Conselho Tutelar ficará ela como titular e Vanesca Peromingo S. Ribeiro como
suplente. Próximo item 7. Deliberação: Substituição de Conselheiro na Comissão Eleitoral
do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar: A senhora presidente informa
que devido a saida da conselheira Maria Aparecida R. Mazzola se faz necessário a indicação
de outro conselheiro para Comissão Eleitoral do Processo de Escolha dos Membros do
Conselho Tutelar. A conselheira Letícia Atique Branco se coloca a disposição, representando
do poder público. Seguindo item 8. Deliberação: Indicação de conselheiro para substituição
da Comissão de Seleção Chamamento Público nº 01/2019: A senhora presidente informa
que o parecer jurídico retornou com a solicitação para indicação de um conselheiro em
substituição ao conselheiro Rodrigo P. Rodrigues na Comissão de Seleção Chamamento
Público nº 01/2019. A senhora presidente se coloca a disposição na função de suplente e a
conselheira Luciana Januária Barbosa passa a ser titular. Próximo item 9.Deliberação:
Complementação dos itens referente ao Planejamento 2019 para vigência por mais 12
meses com recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Material gráfico, camisetas e ônibus): A senhora presidente informa que para continuidade
da execução do planejamento de 2019 será necessário uma nova contratação de material
gráfico, camisetas e ônibus pois os empenhos se encerram antes. Sugere como feito ano
passado que a vigência seja para 12 meses para não começar o ano sem os itens contratados.
Colocado para deliberação, fica aprovado a contratação da mesma quantidade do ano passado
3396 cartazes; 27.000 folders; 12 banners; 1200 camisetas e 24 viagens de ônibus durante 12
meses. A senhora presidente informa que algumas ações não foram realizadas ou os itens
reservados não foram utilizados em sua totalidade. Os itens disponíveis são 16 viagens de
ônibus, 1196 cartazes; 12000 folders e 2 banners (2 kits de material gráfico). A Comissão de
Mobilização solicita uma parte do material gráfico para divulgação das reuniões
descentralizadas. Fica aprovado, com 13 votos, o envio aos conselheiros e às Organizações da
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

Sociedade Civil registradas informando a disponibilidade para que participem do sorteio igual
realizado no final do ano passado, dos itens: 16 viagens de ônibus, 598 cartazes; 6000 folders
e 1 banner (1 kit de material gráfico). A senhora presidente aproveitar informar que as 300
camisetas solicitadas para utilização na Semana da Adoção não estão em condições de uso,
pois a arte veio diferente da solicitada, desconfigurando o tema da programação. Coloca que
tentou negociar com a empresa para resolver o problema até o inicio os eventos porém não
houve concordância. Dispõe que será analisado as providências a serem tomadas para
devolução da remessa e o saldo que ainda resta, 183 camisetas, não serã mais solicitadas.
Passa-se ao item 10. Deliberação: Nota de repúdio - Decreto Federal nº 9785/2019: A
senhora presidente faz a leitura do nota de repúdio elaboada pela Comissão de Legislação
sobre o Decreto Federal nº 9785/2019 - Que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, a posse, o porte e a
comercialização de armas de fogo e de munição e sobre o Sistema Nacional de Armas e o
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Após leitura, a Comissão analisará se teve
alguma modificação e após será encaminhado para ciência dos conselheiros antes no envio ao
Presidente da República, Conselho Nacional e Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e ao Prefeito de Jundiaí. Próximo item 12. Divulgação do I Seminário Regional
de Prevenção da Gravidez na Adolescência e do Seminário Intermunicipal PETI: Após
apresentação do vídeo-convite, a senhora presidente informa sobre a realização do I Seminário
Regional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, dia 19/06/2019, das 8h00 às 13h00, na
UNIP. Informa também sobre Seminário Intermunicipal PETI dia 27/05/2019, 8h30 às 16h, em
Franco da Rocha/SP. Passa-se ao item 13.Informes Gerais: A senhora presidente informa e
convida para todos para a programação da Semana da Adoção 2019. A conselheira Luciana
Januária Barbosa informa que CRAS do Santa Gertrudes convidou o CAPSíj para falar sobre
depressão na adolescência. Foi uma ação pensada após a reunião descentralizada naquele
território. A senhora presidente informa que alguns conselheiros participaram da Campanha da
Fraternidade "Politicas Públicas ma Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (ECA)"
dia 20/05/2019, na Cúria. A conselheira Kelly Cristina Galbieri informou que se reuniu com o
Gestor da Casa Civil e que recebeu a informação que para fixação de placas sobre "prioridade
absoluta" precisará de uma Lei. A conselheira Silvia Helena Natal informa sobre o inicio das
oficinas com "Coach" com os adolescentes da medida socioeducativa e os egressos dos
serviços de acolhimento. Participam cerca de 25 adolescentes e eles estão gostaram da
atividade. Ao encerrar será apresentado a avaliação ao Conselho. A senhora presidente,
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada
em quatorze de junho 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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