Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em onze de março de dois mil e dezesseis, 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 83 verso e 84 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Karen
Renata Zuppinger (titular), Cristiane Vieira Gozzo (titular), Karla Caroline Barbosa Andrilli,
Alexandre Moreno Sandri (titular), Juliana Gonçalves Pavan (suplente) e Rose Meire
Mendes Almeida (titular). 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 26/02/2016; 3.
Devolutiva da “1ª Reunião Ordinária Descentralizada”; 4. Apresentação dos novos
Conselheiros – Poder Público; 5. Apresentação do Grupo em Defesa da Criança com
Câncer – GRENDACC (Atividades desenvolvidas pela instituição e apresentação do
Projeto de ampliação); 6. Deliberação: Resolução Abrangência territorial dos Conselhos
Tutelares; 7. Informes Gerais. O senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues agradece
a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando inicio pelo
item 2. Aprovação da ata do dia 26/02/2016: Colocada para aprovação, a ata do dia
26/02/2016, foi aprovada por unanimidade, próximo item 3. Devolutiva da “1ª Reunião
Ordinária Descentralizada”: O senhor presidente informa que aproximadamente 40
pessoas participaram da 1ª Reunião Ordinária Descentralizada, entre conselheiros,
adolescentes e a rede socioassistencial do Jardim Novo Horizonte. Considera que a
experiência foi ótima à experiência, que foi muito importante, pois teve a presença de
muitas pessoas que não costumam ir às reuniões. A conselheira Janice Piovesan comenta
que foi muito valido, pois despertou interesse dos jovens. A conselheira Narrinam Camargo
Lima parabenizou o empenho dos conselheiros no sentido de terem se deslocado até o
local e também a ótima apresentação dos representantes do Conselho Tutelar. A
conselheira Solange Fernandes Vetrenka coloca que descentralizar as reuniões faz com que
a população se sinta empoderada. Diz que contar com líderes comunitários para mobilizar
a população, neste momento, é super importante. O conselheiro Miguel da silva Oliveira
sugere que para as próximas reuniões, contar com a participação de mais adolescentes
seria interessante, talvez alterar o nome “reunião”. A conselheira Patrícia Ribeiro Pierassi
reflete que fazer um “feedback”com os adolescentes, pra saber o que eles acharam da
reunião também é uma boa idéia. A conselheira Tania Maria de Freitas Beckmann
considera que a parte introdutória, explicando o que é o Conselho, muito importante e que
poderia ser mantida para as próximas, próximo item 4. Apresentação dos novos
Conselheiros – Poder Público: O senhor presidente informa que devido às transferências
para outras Secretarias e a ausência de alguns conselheiros durante as reuniões, a
composição original do CMDCA está sendo alterada. A seguir, apresenta os nomes e as
respectivas secretarias das novas conselheiras: Larissa Fernandes de Souza e Tânia Maria
de Freitas Beckmann - Secretaria Municipal De Assistência E Desenvolvimento Social;
Elizelma Ortencio Ferreira- Secretaria Municipal de Saúde; Solange Fernandes Vetrenka e
Carlos Eduardo Pasqualin de Souza - Secretaria Municipal de Cultura; Cristiane Vieira Gozzo
- Gabinete do Prefeito - Família Acolhedora. O senhor presidente informou que a
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conselheira Cristiane Vieira Gozzo manifestou interesse em compor a Comissão de
Divulgação e Mobilização e de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual contra
Crianças e Adolescentes – CMEVESCA e as conselheiras Larissa Fernandes de Souza e Tania
Maria de Freitas Beckmann na Comissão de Registro, passa-se ao item 5. Apresentação do
Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC (Atividades desenvolvidas pela
instituição e apresentação do Projeto de ampliação): O senhor presidente convida o
Doutor Marcelo Rizzatto, médico oncologista pediátrico e coordenador médico do Grupo
em Defesa da Criança com Câncer (GRENDACC) em Jundiaí. Comenta que o hospital foi
fundado em 18 de julho de 1995 para garantir que o tratamento do câncer pudesse ser
feito sem sair da cidade. A seguir dá inicio a apresentação (ANEXO) das atividades
desenvolvidas e do projeto de ampliação da Instituição. Após apresentação, o conselheiro
Alcebíades Nascimento Silva Júnior questiona quais são as fontes de receita da Instituição.
O representante então disponibiliza que o recurso é limitado, que os gastos com recursos
humanos, procedimentos médicos e com a manutenção da instituição são bem
significativos, fazendo com que trabalhem com contenção de gastos para conseguir
atender as crianças e adolescentes de Jundiaí e Região. Que a fonte de recurso vem parte
de recursos públicos, iniciativa privada e de doações de pessoas físicas e jurídicas.
Finalizando, o representante informa que a ampliação da instituição será muito
significativa, porque fará com que o número de atendimento aumente. O senhor
presidente agradece a apresenta do representante, dizendo que o CMDCA está a
disposição, seguindo item 6. Deliberação: Resolução Abrangência territorial dos
Conselhos Tutelares: Após apresentação e leitura da Resolução de Abrangência territorial
dos Conselhos Tutelares foi aprovada por unanimidade, seguindo item 7. Informes Gerais:
O senhor presidente informa que o Edital de Chamada Pública para financiamento de
projetos das entidades registradas do Conselho, através do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – FMDCA, foi publicado hoje na Imprensa Oficial do Município,
que o prazo de apresentação das propostas é de 45 dias, conforme cronograma publicado.
A conselheira Narrinam Camargo Lima comenta que está mobilizando junto às Secretarias
de Assistência e Saúde e com a Diretoria de Ensino, para aumentar a participação no Fórum
Intersetorial sobre Sexualidade na Adolescência e, quem quiser ajudar na articulação, ela
passará as datas. O senhor presidente informa que a próxima reunião ordinária, dia 18 de
Março, será para analisar as propostas deliberadas na última Conferência dos Direitos da
Criança e Adolescente, em atendimento ao Plano de Ação 2016. A ouvinte Claudia Pereira
Bento informa que a Pastoral de Integração do Menor – PAIM recebeu uma a concessão no
período de 10 anos, para utilização de um espaço físico. Que em 16 de Março, será
realizado um jogo do Paulista x Juventus e toda verba arrecada será revertida para a
instituição. Informa também que a Companhia de Concessões Rodoviárias – CCR está com
Edital de apresentação de projetos culturais para as entidades inscritas na Lei Rouanet. O
valor para financiamento é até R$ 200.000,00. O conselheiro Pedro Geraldo de Campos
Neto informa que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer organizará um encontro em
16 de Julho, no Parque da Uva e as entidades que quiserem ter espaço para venda de seus
produtos, podem fazer contato com ele. O conselheiro Sandro Rogério de Souza informa
que a Prefeitura Municipal de Jundiaí vem realizando o projeto de Prestação de Contas nos
bairros, convidando todos para próxima, que será em 12 de Março, na EMEB Luiz Biela, no
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Jardim Marambaia. Durante a Prestação de Contas, a população pode fazer perguntas
quanto às ações realizadas na região. A seguir o senhor presidente declara encerrada a
reunião, convidando a todos para a próxima, que será realizada no dia dezoito de março de
dois mil e dezesseis, 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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