Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em nove de janeiro de dois mil e quinze, às 08h30, em segunda chamada, na sala nº 02, 2º andar, da
Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiaí - EGGMJ, localizada na Rua Princesa Isabel, nº
257 – Vila Arens – Jundiaí/SP, com a participação de conselheiros e ouvintes que assinaram o livro de
presença de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, às folhas 50
frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Patrícia Ribeiro Pierassi (suplente), Maria
Aparecida Ribeiro da Costa (titular), Monica Waage Palma (titular), Selma Regina Oliveira (Suplente),
Daniel Rossin Polo (titular), Creusa Aparecida Claudino (titular), Ricardo Marge Pereira (suplente),
Raquel Semíramis Cezar (titular), Paulo de Tarso H. Meira (titular), Marília Isabel Fernandes
Domingues de Souza (titular). A presidente Claudia Tofoli Honório, declarou aberta a plenária,
cumprimentando a todos seguindo com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata
do dia 12/12/2014; 3. Acertos e Formação de Comissão Organizadora para “X Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”; 4. Inscrição para Informes Gerais. A
senhora presidente deu inicio a reunião com item 3. Acertos e Formação de Comissão
Organizadora para “X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”: A
senhora presidente expõe os avanços sobre a organização para realização da “X Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, que os convidados para compor a mesa de
debates confirmados até o momento são: Padre Agnaldo Soares Lima (atual Coordenador Nacional da
Rede Salesiana de Ação Social - Resas, atuou também como Coordenador na Coordenação Geral
do SINASE da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República), Dr. Benito Lourenço
(atual chefe a Unidade de Adolescentes do ICr-HCFMUSP) e Dr. Antonio Carlos Malheiros
(desembargador e Presidente da Coordenadoria para Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo), que o local reservado foi a Universidade Paulista – UNIP de Jundiaí, que
solicitações de material para divulgação já foram feitas, estando na dependência de alguns detalhes
para criação da arte do slogan, neste momento a senhora presidente coloca a necessidade de
formação da Comissão de Organização, pois há muito trabalho, precisaremos da colaboração de
conselheiros, para que tudo saia como queremos. Os conselheiros que se dispuseram em compor são:
Simone de Andrade Pligher, Claudia Regina M. Oliveira, Rose Meire Mendes de Almeida, Elaine
Cristina S. F. Cavalcante, Claudia Tofoli Honório e o ouvinte Rodrigo Pierobon. A senhora presidente
comenta que o convite para integrar esta comissão, será remetido aos demais conselheiros, que não
estiveram presentes. A data de reunião com a comissão formada será em 15 de Janeiro, às 9 horas,
na sala dos conselhos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS.
As reuniões da comissão darão seguimento nas idéias que foram levantadas na reunião de hoje e
fechará as pendências que ainda restam. A seguir a plenária discute sobre os temas dos grupos
temáticos que serão de discussão durante a conferência, entre os temas estão os levantados no
diagnóstico realizado pelo Núcleo de estudos de Políticas Publicas – NEEP da UNICAMP, já utilizados
para o planejamento do CMDCA: Drogradição, Acolhimento Institucional, Gravidez na Adolescência,
além dos temas do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE e Programa de Ações
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Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil – PAIR. A senhora
presidente comenta sobre a visita realizada no evento da EMEB Pref. Manoel Aníbal Marcondes, em
13 de Dezembro de 2014, a convite da instituição, o qual foi organizado para apresentação da
“Avaliação Anual das Dimensões da Escola” através dos seguintes instrumentos: Indicadores de
Qualidade da Educação Infantil (MEC); Indicadores de Qualidade apontados pelas famílias;
Indicadores de Qualidade apontados pelos funcionários; Indicadores de Qualidade apontados pelas
crianças, permitindo determinar com precisão os problemas urgentes, os recursos disponíveis e os
fatores que serão determinantes no contexto. É também um referencial para avaliações posteriores a
partir das ações que serão tomadas. A senhora presidente considerou muito interessante a iniciativa
devido à participação dos pais, que respondem os questionários de avaliação, ajudando na melhoria
do serviço prestado aos munícipes. A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida aproveita o assunto,
sugerindo a abordagem do tema "Medicalização da queixa escolar" como importante a ser abordado. A
plenária dialoga quem seria os possíveis representantes para expor os assuntos aos presentes, como
sugestão, a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida e a ouvinte Aline Aleixo, psicóloga do Serviço
Família Acolhedora, as quais aceitam o convite, para formação da mesa de debates. A conselheira
Simone de Andrade Pligher defende a idéia de não perder de vista o planejamento realizado pela atual
gestão do CMDCA, que considera importante atrelá-lo a conferencia, pois foi fonte de estudo e de
várias discussões dentro do conselho, em relação ao planejamento e ao Programa Prefeito Amigo da
Criança – PPAC, o conselho precisa retomar, sistematizar e legitimar tudo que já pensado, em razão
da conclusão do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente, se for o caso montar um
Comitê para quando houver a troca de gestão do CMDCA, não perder algumas pessoas que fizeram
parte desta construção. A senhora presidente defende a idéia, de serem assuntos que neste momento
de conferencia, não precisam estar entrelaçados, que o conselho deveria retomar as propostas das
conferencias passadas, assim saber o que já foi colocado em prática e o que ficou apenas no papel.
A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida diz que nada impede do conselho fazer este link, entre o
planejamento do CMDCA e o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente com a
conferência, mas, mais do que isso, será preciso pensar, em uma forma de operacionalizar, para que
as propostas não fiquem na gaveta. Com relação à participação do desembargador Dr. Antonio Carlos
Malheiros, a plenária sugere a mensagem dele seja a Universalização das políticas versus Limites do
Estado. A plenária também sugere que os temas Drogadição e Gravidez na Adolescência sejam links
com a fala do médico Dr. Benito Lourenço. A plenária também considera que haverá a necessidade de
alteração do horário de abertura no dia 05 de março, para parte da manhã, horário este que antes seria
às 14h30, próximo item 2. Aprovação da ata do dia 12/12/2014: A ata não foi colocada para
aprovação, devido ao número insuficiente de conselheiros presentes. A seguir a senhora presidente
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia
vinte e três de janeiro de dois mil e quinze, na Rua Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens – Escola de
Governo e Gestão do Município de Jundiaí - EGGMJ. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad
hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para
assinatura da presidente.

Claudia Tofoli Honório
Presidente CMDCA – Jundiaí/SP
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