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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em nove de agosto de dois mil e treze, às 08h15, em segunda chamada, no CIESP,
Avenida Navarro de Andrade, s/nº - Vila Hortolândia – Jundiaí – S.P, 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 9 verso e 10 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Aparecido Luciani (Suplente), Raquel Semiramis
César Menezes (Titular), Elisângela Trindade (Titular) e Alexandre Moreno Sandri (Suplente).
Cumprimentando a todos, a Sra. Presidente Claudia Tofoli Honório, declarou aberta a
plenária com a leitura do item

1. Leitura Pauta; 2. Aprovação da Ata da Reunião

Extraordinária do dia 02/08/2013; 3. Apresentação de assuntos ligados a Criança e ao
Adolescente a serem inseridos no PPA pelas secretarias: Educação e Cultura,
oportunidade de discutirmos o assunto com os próprios secretários; 4. Inscrições e
Informes Gerais. A senhora presidente Claudia Tofoli Honório pede a inversão da pauta,
pois teremos a apresentação dos assuntos ligados a Criança e ao Adolescente pelo
secretário de Educação Durval Lopes Orlato e de Cultura Tércio Marinho do Nascimento
Júnior. 3. Apresentação de assuntos ligados a Criança e ao Adolescente a serem
inseridos no PPA pelas secretarias: Educação e Cultura, oportunidade de discutirmos
o assunto com os próprios secretários; O senhor secretário municipal da cultura Tércio
Marinho do Nascimento Júnior começa sua apresentação agradecendo pelo convite do
CMDCA e comunicando que uma nova diretoria foi criada para atender os assuntos ligados
ações sociais chamada Diretoria de Ação Comunitária, sendo a Diretora Eliane Silva, pois
percebemos que o diálogo com setores periféricos da cidade ficam sem estrutura pública
quando o assunto é cultura. Com essa nova diretoria já foram criados alguns programas e
ações para levar cultura aos bairros mais periféricos da cidade de Jundiaí. 1. Núcleo de
Cultura: No bairro Jardim Tarumã e Jardim São Camilo que com a ajuda da igreja e entidades
do bairro criamos via termo de permissão de uso, utilizamos espaço para prática de ações
ligadas a cultura. 2. Parceria com a FUMAS: A secretaria de Cultura e a FUMAS tem
conversado para levar aos bairros mais distantes as atividades (dança, música, teatro etc...)
desenvolvidas pela secretaria de cultura. 3. Programa Lei de Incentivo; Implantação de uma
biblioteca com apoio da Empresa Duratex, com perspectiva para implantação em vários
bairros. Com essas ações a Secretaria de Cultura quer tirar a aparência de agência de
turismos que era passada, pois é preciso levar Cultura para outros setores da cidade que é
uma ação difícil, pois em alguns lugares os moradores não aceitam a inserção de ações

sociais nos locais, e infelizmente não temos muitas condições de levarmos cultura à periferia
da cidade. O secretário coloca que a cultura transforma, mas desde que seja com estrutura e
que a cultura é intangível. A diretoria de Ação Comunitária tem esse papel, deslocar a Cultura
até os locais. A diretoria do Teatro Polytheama e do Museu e o centro de artes também estão
se reorganizando, reformando para darem mais acesso à população, uma vez que as
pessoas acham que o museu é algo inacessível ou intocável. A conselheira Creusa
Aparecida Claudino coloca que há um museu de ontem e um museu de hoje e que está muito
contente com o novo governo, pois está dando uma nova cara aos setores da Secretaria de
Cultura, a conselheira também levanta que as informações discutidas nas reuniões do
conselho, é de extrema importância e deseja que sejam fatores de mudança no planejamento
da secretaria. A senhora presidente Claudia Tofoli Honório questiona sobre como o CMDCA
pode visualizar as ações que envolvem a Criança e o Adolescente dentro da pasta da
Secretaria de Cultura. O senhor secretário responde que o aumento da estrutura está previsto
dentro do PPA até 2017 e que o recurso vem da Prefeitura. A conselheira Rose Meire
Mendes de Almeida questiona como a Secretaria de Cultura entende a parceria com projetos
socioeducacionais. O senhor Secretário esclarece essa semana que a convite da secretária
da Fundação Antonio Antonieta Cintra Gordinho - FAACG esteve em visita e tem um auditório
maravilhoso, mas o acesso e como as pessoas chegam até o local é ruim, mas basta que a
entidade tenha no estatuto a promoção à cultura para fecharmos a parceria, mediante um
contrato e de forma bem organizada e documentada a o convênio poderá ser firmado. A
conselheira Rosana Maria Merighi pergunta por que o projeto no Jardim Tarumã, atinge
apenas crianças e adolescente entre 7 a 14 anos e coloca que se preocupa, pois acima dos
14 anos os adolescentes não tem muitas opções. O senhor secretário explica que o programa
foi analisado, reorganizado e foi implantado nesse bairro para atender a crianças que
participavam de um outro projeto que foi encerrado e para não os deixar sem atividades no
local se fez adequações a este projeto atendendo a princípio esta faixa etária,mas sem
dúvida será sim ampliada para outras idades. O conselheiro Denílson Ricardo André
agradece a presença do senhor secretário de Cultura Tércio Marinho do Nascimento Júnior e
diz que é algo novo no CMDCA buscar pelos secretários municipais para nossas reuniões e
que a expectativa é de mudanças, pois lidamos com sonhos e não só direitos. A seguir o
Senhor Secretário de Educação Durval Lopes Orlato agradece pelo convite e comenta que
todo começo de governo trás muitas expectativas, a sociedade optou por mudanças, o
munícipe cobra tudo que estava acumulado e nesses seis meses já ouvimos muitas opiniões.
A população de Jundiaí cresce 1% ao ano, isso reflete em 10 mil crianças ao ano e
aproximadamente 100 crianças ao ano a procura de vagas nas escolas, seria preciso
construir uma creche por ano para suprir essa demanda, e sem contar que hoje já temos
cerca de 1600 crianças na fila de espera por uma vaga, a secretaria está lutando para acabar

essa fila já está no PPA. Em relação aos jovens hoje temos cerca de 10 mil analfabetos no
município. Para reduzir esses números a Secretaria de Educação vem se esforçando, em
parceria com o projeto do governo Federal Brasil Alfabetizado, projeto em execução na
Argos, além da criação de 500 novas vagas no Instituto Tecnológico com curso superior e
técnico, a Faculdade de Tecnologia – FATEC também ampliará seus cursos e a criação de 15
núcleos educacionais já mapeados em cima dos maiores índices de analfabetismo. A
Secretaria de Educação para redução nas filas de espera comprou 330 novas vagas de
escolas particulares, ampliou convênio com a casa da criança e 04 novas creches através de
recursos Federais e Estaduais encontram-se em Processo de Licitação nos bairros Jardim
Guanabara / Retiro, Parque Residencial, Terra da Uva / Engordadouro e Jardim Tamoio
/Nambi e também na fase de processo licitatório as 02 creches a serem construídas com
recursos próprios sendo uma na Rua 15 de novembro (atrás da Argos) e outra na própria
Argos, Unidade pré escola. O senhor Secretário de Educação coloca que a partir do ano que
vem terá mudanças em relação aos horários das crianças na creche e na pré-escola, sendo
que algumas crianças da creche ficarão apenas meio-período e na pré-escola será período
integral, será uma mudança trabalhosa, mas é preciso, pois a realidade das mães mudou, os
horários de trabalho delas são mais maleáveis. Nas áreas de vulnerabilidade estamos lutando
para levar mais educação, a criança ser mantida mais tempo dentro da escola é uma das
nossas metas. A conselheira Creusa Aparecida Claudino pergunta se entre os 10 mil jovens
não alfabetizados há algum estudo se são maiores de 16 anos, houve alguma reflexão sobre
esses indicadores, o senhor secretário esclarece que foi feito estudos, e que após os 10 anos
a criança é de responsabilidade do Estado, ficando difícil o município acompanhar seu
desempenho. A conselheira Rosana Maria Merighi pede a palavra e faz 03 perguntas: 1Coloca sua preocupação em relação ao EJA, pois alguns assistidos apresentam dificuldade
na aprendizagem, 2- Aproveita e pergunta sobre as crianças violentadas seja sexualmente ou
psicologicamente, se existe essa preocupação quanto a capacitação dos profissionais que
atuam nesta área, para identificar essas situações , 3- Sobre o caso da creche de meio
período gostaria que tivesse uma comunicação com o CREAS – SEMADS, pois temos vários
casos de crianças que hoje estão sendo cuidados por irmãos ou sozinhos pois não
conseguiram creche, se houvesse comunicação entre Educação e SEMADS poderíamos
avançar, o senhor Secretário de Educação esclarece dizendo que em relação aos jovens e
adultos do EJA já existe estudos relacionados ao assunto, pois é uma preocupação deles
também, por isso a capacitação dos profissionais se faz necessária cada da vez mais, em
relação ao item 2, temos uma equipe que esta fazendo estudos e analisando as famílias,
hoje como já comentei existe a preocupação da capacitação para todos os funcionários, que
atuam na educação, independente da função que exerce, todos tem que estar em sintonia ,
por isso a capacitação será estendida aos demais funcionários, desde um funcionários de

serviços gerais até um diretor, para que possa atender as crianças entendendo ser
responsabilidade de todos e não somente da direção da escola e/ou dos professores e em
relação ao item 3, já existe um grupo multidisciplinar formado pela Secretaria de Educação,
Secretaria de Planejamento e SEMADS com a finalidade de oferecer dados para o trabalho
de organização das escolas, e que cabe à Secretaria da Educação a definição das escolas de
meio período, mas as Secretarias de Saúde e Semads serão comunicadas previamente. A
conselheira Tutelar Leila Fachini solicita que haja um plano, pois quando tem mudanças
grandes desse tipo, é um bombardeio em cima do Conselho Tutelar. A conselheira Tutelar
Kelly Cristina Galbieri coloca que o EJA não tem funcionado muito bem, os alunos entram e
saem sem um compromisso efetivo, e questiona se há mudanças para esse programa. O Sr.
Secretário Durval Lopes Orlato responde dizendo que haverá mudanças, o curso passará a
ser presencial o ano que vem, inclusive terá curso técnico com emissão de certificados, e
cobraremos mais a presença dos alunos, esclarece ainda que encontram-se em estudo a
mudança dos horários da creche , exatamente para evitar transtornos a qualquer órgão
envolvido diretamente ou não com a Secretaria da Educação. A conselheira Rose Meire
Mendes de Almeida manifesta sua insatisfação em relação às escolas, pois percebe
nitidamente a diferença de estrutura de um bairro para outro, penso que as escolas deveriam
ser atendidas de acordo com a sua realidade, o Senhor Secretário expõe que já está fazendo
uma conversa com alguns diretores e que está retornando as visitas, pois pretende conhecer
melhor as escolas e a sua realidade, diante disto poderá fazer um diagnóstico da situação
para tentar solucionar alguns problemas detectados. A senhora presidente Claudia Tofoli
Honório agradece a presença dos secretários de Cultura Tércio Marinho do Nascimento
Júnior e de Educação Durval Lopes Orlato e espera que a interface entre o CMDCA e as
secretarias seja mantida através das conselheiras Creusa Aparecida Claudino e Célia
Cerqueira Araújo. 2. Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 02/08/2013;
Aberto para votação a ata foi aprovada unanimemente. 4. Inscrições e Informes Gerais; A
conselheira Maria Aparecida Ribeiro da Costa convida todos para o encerramento da
Semana do Bebê, dia 10 de Agosto das 8h às 13h, na Praça do Coreto no centro. O
conselheiro Denílson Ricardo André lembra que as reuniões de rede serão retomadas
sempre as últimas sextas-feiras do mês. A senhora presidente Claudia Tofoli Honório
declarou encerrada a presente reunião convidando a todos para a próxima que será realizada
neste mesmo local em 23 de agosto de 2013. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad
hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue
para assinatura do presidente.
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