Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
nove de outubro de dois mil e quinze, às 08h30, na Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiaí EGGMJ, localizada na Rua Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens – Jundiaí/SP, que contou 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 74 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Silvia Helena
Natal (Titular), Karen Renata Zuppinger e sua suplente Selma Regina Oliveira. O senhor presidente Rodrigo
Pierobon Rodrigues, agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária,
seguindo com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do dia 25/09/2015; 3.
Apresentação da Diretoria de Ensino – Casos de Evasão Escolar; 4. Apresentação dos Conselhos Tutelares
I e II - Violações de Direito; 5. Apresentação da Diretoria de Vigilância Social – SEMADS; 6. Devolutiva
Reunião Secretário Municipal de Esportes e Lazer; 7. Devolutiva Eleição Conselho Tutelar; 8. Informes
Gerais. O senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues, agradece a presença de todos conselheiros e
ouvintes, declara aberta a plenária, solicitando a inversão da pauta, até a chegada de mais conselheiros,
dando inicio pelo item 6. Devolutiva Reunião Secretário Municipal de Esportes e Lazer: O senhor
presidente comenta que esteve reunido com o senhor Secretário de Esporte e Lazer, Cristiano Vecchi Castro
Lopes, para levar ao seu conhecimento que nenhum conselheiro do CMDCA se dispôs a representar o
conselho junto ao Conselho Municipal de Esporte e Lazer – CMEL. Comenta que durante a reunião
conversaram diversos assuntos e fez a entrega das propostas da “X Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente” e o Plano Municipal para Infância e Adolescência – PMIA. Informa também que o
senhor secretário deu a idéia da organização de um evento em formato de mesa de debate para divulgação
das ações que a Secretaria vem realizando, pois infelizmente, muitas vezes as informações não chegam.
Com relação do CMEL, foi sugerido que o conselheiro do CMDCA que representa a Secretaria representasse
o CMDCA no CMEL como titular. Neste momento, o senhor presidente pergunta se todos concordam com a
indicação desta forma e já aproveita para informar que está disposto a representar o CMDCA como
suplente. A plenária então delibera pelas indicações sendo: Pedro Geraldo de Campos Neto e Rodrigo
Pierobon Rodrigues, titular e suplente, respectivamente, passe-se ao item 7. Devolutiva Eleição Conselho
Tutelar: O senhor presidente coloca que a Eleição do Conselho Tutelar - Gestão 2016/2019, realizada em 04
de Outubro de 2015, contou com a presença desde a abertura e conferência das urnas até o encerramento,
do Senhor Promotor da Infância e Juventude de Jundiaí, Dr. Mauro Vaz de Lima. Informa que no dia
compareceram 484 eleitores e que ao final da eleição, todos puderam acompanhar a apuração. A
conselheira Simone de Andrade Pligher comenta que a comissão trabalhou bastante, foi uma construção
em equipe, e que todos se esforçaram para que fosse um processo de escolha bem organizado, seguindo
item 3. Apresentação da Diretoria de Ensino – Casos de Evasão Escolar: A Supervisora de Ensino Sonia
Lopes dos Santos, representando o Dirigente Regional de Ensino, justificou a ausência do Professor Adão
Aparecido Souza, devido compromissos externos. Deu inicio a apresentação (ANEXO) sobre os casos de
evasão de escolar das Escolas Estaduais de Jundiaí. Após apresentação, o ouvinte Marcos Hernandes
questionou se a Diretoria de Ensino tem dados sobre os casos de drogas dentro ou a redor das escolas e
sobre a questão da acessibilidade dos prédios para alunos cadeirantes. A representante diz que sobre casos
de drogas não há, e com relação à acessibilidade, a conselheira Rosaura Aparecida de Almeida comenta que
nem todas as escolas estão adaptadas, tem escolas que a acessibilidade é parcial, que os prédios mais
novos estão sendo construídos adaptados, atendendo a legislação. A Supervisora de Ensino, também
representante da Diretoria de Ensino, Cristiane Rigoni, comenta que faz parte do Conselho Municipal de
Educação de Jundiaí - CMEJ, e que esta discussão também está acontecendo lá. Informa que elevadores
estão sendo implantados para adequação quanto a acessibilidade. O conselheiro Florisvaldo Roberto coloca
que faz parte do CMEJ, e que esses dados apresentados, ele já conhecia, fazendo uma crítica ao que foi
exposto. Considera inadmissível o município de Jundiaí ter casos de evasão escolar. O fechamento de
escolas, para atendimento preferencialmente de alguns ciclos, é um absurdo. Comenta também que é
preciso pensar, no que o Estado está deixando de oferecer às crianças e aos adolescentes, para esses se
envolverem com drogas. Reflete que o Conselho Tutelar ao receber os casos, seja de evasão escolar, drogas
ou falta de equipamento público, precisa trazer para o conhecimento do CMDCA, pois isso é política
pública. A conselheira Rose Meire M. Almeida comenta também, que sua expectativa, era que a Diretoria
de Ensino, apresentasse dados mais dados de Jundiaí, que é interessante refletir, como esses dados estão
sendo levantados. O conselheiro Valdir Ambrósio de Lira questiona sobre a retirada do telhado da quadra
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da E.E Maurilio Tomanik Padre. A conselheira Rosaura Aparecida de Almeida comenta que foi retirado, pois
estava com a estrutura condenada, foi demolida e ainda não foi construída. Aproveita expor que a Diretoria
de Ensino vem fazendo estudos paliativos sobre os casos de drogas, pois não é simples saber se aquele/a
aluno/a está ou não levando drogas pra dentro das escolas. Expõe que todos sabem que a drogradição é um
problema também da área de Segurança Pública e Social. A conselheira também considera importante,
conforme exposto, que os casos de evasão escolar e ou abandono de meninas, se deve a gravidez na
adolescência e de meninos ao ingresso no mercado de trabalho e problemas com drogas. A conselheira
Rose Meire M. Almeida sugere que o assunto seja discutido com mais calma, pois esta apresentação pela
Diretoria de Ensino, trouxe várias reflexões que precisam ser discutidas, próximo item 4. Apresentação dos
Conselhos Tutelares I e II - Violações de Direito: Conforme solicitado aos dois Conselhos Tutelares, as
conselheiras tutelares Ana Claudia Pellaes Mondragon e Silene Aparecida de Souza Bernardes,
representantes dos Conselhos Tutelares I e II, respectivamente, apresentaram (ANEXOS) dados das
Violações de Direito recebidas pelos equipamentos. A conselheira tutelar Ana Claudia Pellaes Mondragon,
diz que a maioria dos atendimentos é de casos de evasão escolar e que os principais motivos que levam a
essa violação são os pais delegarem suas responsabilidades para terceiros e os casos de drogadição. A
conselheira tutelar Silene Aparecida de Souza Bernardes comenta que infelizmente, ainda existe fila nos
atendimentos dos Centros de Referencia de Assistência Social - CRAS e do Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social –CREAS, que falta equipamentos das áreas de Saúde, Cultura e Esporte, e
que todas capacitações para utilização do Sistema de Informação para Infância e Adolescência- SIPIA não
forem suficientes. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes diz que é um avanço enorme os CMDCA trazer os
Conselhos Tutelares para apresentarem dados, mas que os dados precisam ser unidos, assim, teremos uma
realidade de Jundiaí. Neste momento, a plenária decide que todas as apresentações sejam encaminhadas
por email, para os que não estiveram também tenham acesso e para que possamos divulgar essas
informações, seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 25/09/2015: Colocada para aprovação a ata do dia
25/09/2015 foi aprovada por unanimidade, passa-se ao item 8. Informes Gerais: O conselheiro Alcebíades
Nascimento S. Júnior informa que foi nomeado para assumir a Diretoria dos Conselhos e Entidades
Comunitárias. Aproveita convidar para o “Dia D da Pessoa com Deficiência”, dias 10 e 11/10/2015, no
Parque da Cidade, próximo item 5. Apresentação da Diretoria de Vigilância Social – SEMADS: Agradecendo
a presença do diretor da Vigilância Social da SEMADS, Paulo de Tarso H. Meira, o senhor presidente informa
que devido ao tempo que se estendeu, a apresentação da Diretoria de Vigilância Social da SEMADS será na
próxima reunião ordinária. A seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos
para a próxima, que será realizada no dia vinte e três de outubro 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 do presidente.

Rodrigo Pierobon Rodrigues
Presidente do CMDCA Jundiaí
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