Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em onze de setembro 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 72 frente e
verso. Justificaram ausência os conselheiros: Karen Renata Zuppinger (titular), Roselaine Timoteo
de Mamede (Titular), Alcebiades Nascimento Silva Junior e seu suplente Florisvaldo Roberto,
Michélle Aguilher Da Costa (titular) e Paulo Sérgio Cano Cardona (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 28/08/2015; 3. Discussão do papel e atribuição das comissões para inclusão no Regimento
Interno; 4. Devolutiva sobre ações da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e
Exploração Sexual – CMEVESCA; 5. Recomposição da Comissão de Acompanhamento e
Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança – PPAC; 6.Informes Gerais. O senhor
presidente deu início a reunião solicitando a inversão da pauta, começando pelo item 2.
Aprovação da ata do dia 28/08/2015: Colocada para aprovação, a conselheira Rose Meire
Mendes de Almeida solicita a inclusão de sua fala, quanto sua sugestão sobre a atuação dos
grêmios estudantis, para que o CMDCA se pronuncie junto a Diretoria de Ensino, informando que
tomou ciência da questão levantada, conforme ata do dia. A inclusão foi feita durante a reunião e
a ata passou para assinatura, sendo aprovada pelos presentes, próximo item 4. Devolutiva sobre
ações da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual – CMEVESCA: A
coordenadora da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual CMEVESCA, Rose Meire Mendes de Almeida, faz uma rápida introdução do objetivo da Comissão,
dizendo que seu trabalho teve inicio a partir do segundo semestre de 2013, que a metodologia
utilizada pelas suas ações está baseada no Programa de Ações Integradas e Referenciais de
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil - PAIR no Território Brasileiro, podendo ser
acessada no site do programa. A conselheira dá inicio a apresentação (ANEXO) da organização do
Encontro de Apresentação do fluxo mínimo de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de
abuso e exploração sexual, realizado em 25 de Junho de 2015. Comenta que infelizmente não
teve a adesão de todos os órgãos, os quais foram oficializados para mandarem um representante
de cada equipamento de atendimento a criança e adolescente. O senhor presidente diz que antes
de cobrar dos órgãos, é preciso olhar para a participação dos próprios conselheiros de direito. O
ouvinte André Santos dos Anjos diz que as redes sociais podem incentivar essa participação, que
sente falta maior participação dos usuários, nos encontros e nas reuniões dos conselhos. A
conselheira Rose Meire Mendes de Almeida acredita que essa reflexão sobre a participação, possa
vir do próprio conselheiro representante da rede ou movimento social. Aproveita dar como
exemplo, a discussão do assunto dentro do Conselho Regional de Psicologia, a qual está
representando junto ao CMDCA. Ao final da apresentação, a CMEVESCA faz algumas propostas: 1.
Reforçar a divulgação do Fluxo mínimo; 2. Solicitar mensalmente os dados (informações
consolidados) dos Conselhos Tutelares, Saúde da Mulher e Vigilância Epidemiológica; 3.
Manifestação do CMDCA em relação a não participação dos envolvidos; 4. Comissão se reunirá
mensalmente, na última terça-feira do mês, às 13h30, no CMDCA, os quais são aprovados pela
plenária, próximo item 3. Discussão do papel e atribuição das comissões para inclusão no
Regimento Interno: A conselheira Simone de Andrade Pligher explica que a Comissão de
Legislação está se reunindo semanalmente para reformulação do Regimento Interno do Conselho.
Diz que estão na fase do papel das comissões e a seguir, faz uma pequena leitura do que a lei
prevê que o Regimento deve regulamentar. A conselheira comenta que foi pensando em cada
comissão trazer para apresentação na próxima plenária, 25 de Setembro, ou que seja
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encaminhado previamente por email, as atribuições e o papel de cada comissão. A plenária então
delibera pela proposta, sendo que a Secretaria Executiva encaminhará por email, apresentação
durante a reunião para cada comissão discutir suas diretrizes. Com relação à Comissão de
Registro, a conselheira Lucinda Cantoni Lopes, sugere que o trabalho realizado seja em conjunto
com a Comissão de Normas do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS (entrega dos
documentos e visitas às organizações), passa-se ao item 5. Recomposição da Comissão de
Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo da Criança – PPAC: O ouvinte e
articulador do Programa Prefeito Amigo da Criança, Denílson Ricardo André, coloca a necessidade
de recomposição da Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação - CMAA, devido a
troca de gestão dos conselheiros do CMDCA e a solicitação de saída de alguns membros. Neste
momento, a conselheira Lucinda Cantoni Lopes diz que não participou da construção do Plano
Municipal para Infância e Adolescência – PMIA e nem das reuniões da CMAA. O ouvinte Denílson
Ricardo André diz que o Plano foi construído em cima das Ações Estratégicas elaboradas
coletivamente pelo CMDCA, e em cima do planejamento dessas ações, durante as reuniões
ordinárias do Conselho, com a participação de conselheiros, ouvintes e a CMAA. Se dispuseram
participar da reformulação da CMAA, os conselheiros Valdir Ambrósio de Lira e Lilia dos Santos de
Almeida Lopes e as ouvintes Janete Leonardo de Jesus e Cinara Lucia da Cunha, próximo item 6.
Informes Gerais: O senhor presidente convida para 20º Fórum do terceiro setor a ser realizado
em 21 de setembro, às 19h, na Cúria Diocesana. No encontro, será apresentado o encerramento
do Projeto Enredando financiado pelo FMDCA, por isso gostaria da participação de todos. A
ouvinte Claudia Bento convida para o Bazar de Setembro, a ser realizado em 12 de Setembro de
2015, das 9h às 12h, na Pastoral de Atendimento e Integração do Menor – PAIM. O ouvinte André
Santos dos Anhos convida para Comemoração de Inauguração do Bairro Santa Gertrudes, a ser
realizada em 03 de Outubro, na Escola Estadual do bairro. A ouvinte Lucinda Cantoni Lopes
informa que esteve na Audiência Pública, em 02 de Setembro, sobre a discussão do Projeto de Lei
sobre o Programa Emprega Mais Jundiaí. Informa que fez uma proposta para atrair as empresas
que irão destinar no município, e comentou também que seria importante que a destinação do
imposto de renda fosse amarrada com os conselhos, e não direto para a entidade. A seguir o
senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima, que será
realizada no dia vinte e cinco de setembro 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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