Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em doze de fevereiro 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 81 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Karen
Renata Zuppinger e sua suplente Selma Regina Oliveira, Patrícia Ribeiro Pierassi (suplente),
Janice Piovesan (Titular) Rose Meire M. Almeida (Titular), Karla Caroline Barbosa Andrilli
(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 22/01/2016; 3. Deliberação: Resolução
Abrangência territorial dos Conselhos Tutelares; 4. Devolutiva: Comissão de Divulgação e
Mobilização (Próximos Eventos); 5. Reformulação das Comissões; 6. Apresentação de
dados Conselhos Tutelares I e II; 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 22/01/2016: Colocada para
aprovação a ata do dia 22/01/2016, foi aprovada por unanimidade, próximo item 3.
Deliberação: Resolução Abrangência territorial dos Conselhos Tutelares: O senhor
presidente informa que infelizmente o diretor da Vigilância Social, Paulo de Tarso Hebling
Meira, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS, que está
auxiliando na divisão territorial de abrangência dos Conselhos Tutelares, não pode estar
presente, como havia combinado. Informa também que deliberação será adiada, pois o
departamento está no aguardo de uma relação completa dos bairros de Jundiaí, que o
Departamento de Água e Esgoto – DAE fornecerá. Aproveita o momento, para comentar
que o contrato de aluguel da casa onde está instalado o Conselho Tutelar 2 está perto de
terminar, por isso a SEMADS e os próprios Conselhos já estão fazendo algumas visitas em
imóveis até encontrar a melhor opção, passa-se ao item 4. Devolutiva: Comissão de
Divulgação e Mobilização (Próximos Eventos): O senhor presidente informa que a
Comissão de Divulgação e Mobilização vem se reunindo para organização dos encontros
propostos no Plano de Ação 2016. Informa que em 26 de fevereiro, será a “1ª Reunião
Ordinária Descentralizada”, E E Profª Alessandra Cristina R. O. Pezzato, na Av. Presbítero
Manoel Antonio Dias Filho, nº1524, Bairro Residencial Jundiaí – Jundiaí-SP. Em 31 de
Março, será o “Fórum Intersetorial sobre Sexualidade da Adolescência”, das 8h30 às 16h,
na UNIP de Jundiaí. Para este encontro, a Comissão em conjunto com a mesa diretora
propôs oficializar o convite para os profissionais das políticas de Saúde, Educação e
Assistência Social para subsidiar a discussão, e também estender o convite para os
profissionais ligados ao tema compor a mesa de debate. O senhor presidente diz que a
programação inteira do Fórum será apresentada durante a “1ª Reunião Ordinária
Descentralizada”. Coloca também que em 18 de Maio, será realizado o encontro em
comemoração ao “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes” na UNIP de Jundiaí, com horário de programação a ser definida pela
Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual contra Criança e
Adolescentes – CMEVESCA de Jundiaí. Com relação ao Dia 12 de Junho - Dia Mundial de
Combate ao Trabalho Infantil a Comissão e a mesa diretora pensou em encontro regional
Secretaria Executiva: Rua Senador Fonseca, nº 605 – Centro Jundiaí/SP Fone: (11) 4497-0008
www.cmdca.jundiai.sp.gov.br / cmdca@jundiai.sp.gov.br
Fundo Municipal: PMJ – FMDCA CNPJ: 17.498.120/0001-63 Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0316 - Conta Corrente: 52-0

entre os municípios do Aglomerado Urbano de Jundiaí. O conselheiro Florisvaldo Roberto
considera importante o Conselho fazer um diálogo com o Ministério de Trabalho e
Emprego - MTE para subsidiar o CMDCA no assunto. A conselheira Rosaura Aparecida de
Almeida sugere todos esses assuntos sejam primeiramente discutidos internamente
durante as reuniões do Conselho, e que a divisão territorial dos bairros seja levada na 1ª
Reunião Descentralizada, seguindo item 5. Reformulação das Comissões: Com a primeira
formulação das comissões exposta, os conselheiros que se dispõem compor alguma
comissão, se manifestaram encerrando a reformulação. O senhor presidente comenta que
o trabalho do Conselho é construído dentro das comissões, e conseqüentemente precisa
ser trazido para plenária discutir. O senhor presidente aproveita o momento, e esclarece
que solicitou à Diretoria dos Conselhos para fazer contato com os conselheiros titulares e
suplentes que não está comparecendo nas reuniões. O conselheiro Alcebíades Nascimento
Silva Junior comenta que a Diretoria já fez alguns contatos. No que diz respeito às
comissões, sugere que a Comissão de Divulgação entre em contato com a Faculdade de
Tecnologia – FATEC, porque pode ser que os alunos do Curso de Eventos se dispõem
participar da organização dos eventos, pois precisam de horas complementares, passa-se
ao item 6. Apresentação de dados Conselhos Tutelares I e II: A conselheira Jussânia Rita
Lamarca Escapin dá inicio a exposição (ANEXO) dos dados de atendimentos dos Conselhos
Tutelares I e II, desta vez de forma unificada, apresentando os números do Município como
todo. Durante a apresentação, a plenária tira dúvidas dos atendimentos, se são ou não
casos de violação de direitos, dando algumas sugestões para as próximas apresentações.
Entre os itens apontados pela plenária, como sugestão surgiu a questão da divisão entre
gênero e idade dos atendidos, assim como a nomenclatura utilizada de evasão escolar/
mau comportamento, evasão HU/Escola e APAE/ATEAL/CR. A conselheira Rosaura
Aparecida de Almeida considera que os Conselhos Tutelares devam rever os nomes que
estão dando aos casos que estão recebendo, pois se a nomenclatura utilizada pelos
Conselhos, estiver em desacordo com suas atribuições, os casos continuarão sendo
encaminhados de maneira equivocada. A conselheira tutelar comenta que para as
próximas a construção poderá ser em conjunto com o CMDCA, para aprimorar cada vez
mais a forma de organização dos dados. Sobre a utilização do SIPIA, a conselheira Marilda
Aparecida de Oliveira comenta que todos do Conselho Tutelar II estão com acesso ao
sistema, e apenas a conselheira Claudia Tofoli Honório do Conselho Tutelar III, ainda não
conseguiu regularizar seu acesso, pois seu cadastro estava com presidente do CMDCA. O
senhor presidente coloca que entrará em contato com a responsável e com a SEMADS para
que a relação dos bairros seja logo encaminhada para atualização do sistema. Neste
momento, o senhor presidente agradece a apresentação dos Conselhos Tutelares, por
meio da conselheira Rita Lamarca Escapin, próximo item 7. Informes Gerais: O senhor
presidente convida para o almoço da Associação Acolhimento Bom Pastor, a ser realizado
em 24 de Abril, na própria Associação. A conselheira Ana Maria Carrara Quaggio convida
todos para próxima reunião da REDECA, que será em 266/02, as 14h00 no Complexo da
Argos, e entre os itens da pauta será apresentação do Projeto Flores de Lótus. A
conselheira Lucinda Cantoni Lopes informa que o Centro de Defesa da Criança e
Adolescente - CEDECA iniciará um trabalho social no Parque Centenário o qual atingirá
também o Bairro Vista Alegre. A seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião,
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convidando a todos para a próxima, está descentralizada, que será realizada no dia vinte e
seis de fevereiro de dois mil e dezesseis, na E E Profª Alessandra Cristina R. O. Pezzato, na
Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, nº 1524, Bairro Residencial Jundiaí – Jundiaí-SP.
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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