Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em doze de junho 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 63 verso e 64
frente. Justificaram presença os conselheiros: Roselaine Timoteo de Mamede (Titular), Elaine
Cristina S. F. Cavalcante (Titular), Florisvaldo Roberto (Suplente), Rose Meire Mendes de Almeida
(Titular), Eliane da Silva Pinto (Suplente) e Michele Aguilher da Costa (Titular). O senhor
presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues iniciou a reunião com a leitura da pauta: 1. Leitura da
Pauta; 2. Aprovação da ata do dia 08/05/2015 e 22/05/2015; 3. Procedimentos de Pauta e
Registro de Informes Gerais; 4. Devolutiva sobre Reunião da Mesa Diretora; 5. Devolutiva
Comissão de Políticas e Programas – CPP; 6. Devolutiva Comissão Especial Eleitoral; 7.
Capacitação dos Conselheiros; 8. Participação dos delegados na “X Conferência Regional dos
Direitos da Criança e do Adolescente”; 9. Representação de conselheiros junto ao Conselho
Municipal Segurança e Cidadania e Conselho Municipal de Educação; Informes Gerais. Dando
boas vindas aos presentes, o senhor presidente deu inicio com o item 2. Aprovação da ata do dia
08/05/2015 e 22/05/2015: Colocadas para aprovação as atas dos dias 08/05/2015 e 22/05/2015
foram aprovadas por unanimidade, 13 votos, seguindo itens 3. Procedimentos de Pauta e
Registro de Informes Gerais e 4. Devolutiva sobre Reunião da Mesa Diretora: O senhor
presidente expõe que em reunião da mesa diretora, foi discutido a questão da inclusão de itens
na pauta após a reunião da mesa, que a melhor alternativa, é que os conselheiros mandem as
sugestões antes da definição da pauta. Outro assunto é com relação aos informes gerais, que
muitas vezes acabam virando pauta de discussão. O senhor presidente, coloca que os informes
podem ser convites, informações sobre algum evento, como data, horário, local, etc., e outros
assuntos que não precisem de deliberações. A plenária discute sobre o envio das sugestões de
pauta antes da reunião de mesa diretora, concordando com que seja desta forma, e que as
pessoas que quiserem dar um informe geral, precisarão se inscrever antes do início da reunião,
dando seu nome ao senhor presidente ou para secretária executiva do conselho. O senhor
presidente também comenta sobre pautas extensas, fazendo com que a reunião passe da duração
máxima, 02 (duas) horas, que a mesa tentará montar pautas com menos itens. A conselheira
Simone de Andrade Pligher sugere que as comissões façam memórias de suas reuniões, deixando
registro de suas deliberações, próximo item 5. Devolutiva Comissão de Políticas e Programas –
CPP: O conselheiro Alcebíades Nascimento S. Junior apresenta o parecer (anexo, já encaminhado
a parte interessada) da Comissão de Políticas e Programas - CPP com relação ao projeto
apresentado pelo Centro de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDECA, através do Edital de
apresentação de projetos do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONDECA. A conselheira Narrimam Camargo Lima expõe que a questão orçamentária ficou
subjetiva, faltando informações quantitativas, além do plano de trabalho do projeto. A
conselheira diz que a comissão precisaria de um tempo maior para análise, mas devido o prazo,
não foi possível. Após apresentação, o conselheiro Alcebíades Nascimento S. Junior informa que a
decisão da comissão, foi pelo indeferimento da solicitação, dando prazo de até 12 de Junho de
2015, para o CEDECA apresentar as alterações. A conselheira Simone de Andrade Pligher sugere
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que a Comissão de Políticas e programas, busque critérios e formule uma resolução com regras
para as próximas análises de projetos. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes considera importante
esta busca por critérios, e que o projeto apresentado pelo CEDECA foi apenas uma minuta, devido
ao pouco tempo para elaboração. A conselheira entende que deveria ter concursos de projetos,
várias entidades do município apresentando seus projetos. O conselheiro Paulo Sérgio Cano
Cardona contribui com duas sugestões: Que na Comissão de Políticas e Programas tenha algum
conselheiro com formação técnica sobre a questão orçamentária e que encaminhe às entidades
informações mais técnicas, próximo item 6. Devolutiva Comissão Especial Eleitoral: A conselheira
Simone de Andrade Pligher informa que o último edital com relação ao Processo de Escolha de
membros dos Conselhos Tutelares do município constou a relação dos noventa e seis inscritos,
sendo que noventa inscrições deferidas e seis indeferidas. Comenta também, que todas as
inscrições foram analisadas pela Comissão Especial Eleitoral e levadas para o conhecimento e
deferimento ou não, para Promotoria da Infância e Juventude. A conselheira expõe que a reunião
entre a Comissão e a empresa responsável pela aplicação da prova escrita, psicológica e mental
também já ocorreu e que no próximo edital sairá mais informações, próximo item 7. Capacitação
dos Conselheiros: O conselheiro Alcebíades Nascimento S. Junior informa que a mesa diretora
pensou numa capacitação que tenha um alinhamento conceitual teórico, mas não só a teoria é
importante, e sim as experiências de cada conselheiros, pois cada um vem de uma área diferente
de atuação, contribuindo muito para a formação do conselheiro. O conselheiro sugere que as
habilidades técnicas, humanas (divergência, contradição, objetivos pessoais e institucionais de
cada um), leitura das capacidades (tempo, expressão, compartilhamento das informações)
estejam envolvidas nesse processo. O senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues coloca que a
mesa não gostaria de uma capacitação pontual e sim, um trabalho continuado ao longo desta
gestão. A conselheira Rosaura Aparecida de Almeida entende que neste momento, a plenária de
precisa de uma proposta mais elaborada a respeito do formato desta capacitação, e que o
conselho faça uma minuta de edital, direcionando o que CMDCA pretende com esta capacitação.
A conselheira reflete que para ser conselheiro, não precisa de apenas conselheiros técnicos, pois
pode inibir a participação de alguns, ser conselheiro, não é ser profissional da área, e sim trazer
experiências da área de atuação de cada um. O conselheiro Alcebíades Nascimento S. Junior
propõe aos conselheiros que mandem propostas a respeito do formato para capacitação, que a
plenária pontue o quê será preciso para a mesa diretora alinhar essa ação, conclui dizendo que
pensaram na contração de instituições que atuam na área de Direitos Humanos, próximo item 8.
Participação dos delegados na “X Conferência Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente”: O senhor presidente informa que os dezoito adolescentes inscritos durante a
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Jundiaí, poderão participar da
etapa da Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que ocorrerá em 03 e 04
de Julho, na cidade de Atibaia, juntamente com os quatro delegados adultos. O senhor presidente
coloca que a secretaria executiva do conselho, está tentando a cessão de condução para os
delegados eleitos. Neste momento, surgiu a discussão de quem será o responsável pelos
adolescentes durante a Conferência, o senhor presidente se coloca a disposição, passando ao
item 9. Representação de conselheiros junto ao Conselho Municipal Segurança e Cidadania e
Conselho Municipal de Educação: O senhor presidente informa que sobre a necessidade de
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indicação de um conselheiro titular e um suplente do CMDCA junto aos conselhos de Segurança
Pública e Cidadania e de Educação. Para o Conselho Municipal Segurança e Cidadania o
conselheiro Paulo Sérgio Cano Cardona se inscreve com titular e a conselheira Lucinda Cantoni
Lopes, como suplente. Já no Conselho Municipal de Educação, a plenária decide por adiar para
próxima reunião as indicações, uma vez que a titular da gestão passada, não está presente. O
conselheiro Alcebíades Nascimento S. Junior, indica a conselheira Michele de Almeida Alvares,
porém, a deliberação ficará para próxima reunião. Informes Gerais: A conselheira Rosaura
Aparecida de Almeida informa que o evento de apresentação do Fluxo de Atendimento à
Violência Sexual Infantojuvenil no município de Jundiaí, a ser realizada em 25 de Junho de 2015,
das 9h às 12h, no auditório da Universidade Padre Anchieta, na Av. Dr. Adoniro Ladeira, 94 – Vila
Nova Jundiainópolis, Jundiaí – SP. O palestrante será Joseleno Vieira dos Santos, que já atuou na
coordenação do Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência
Sexual Infanto-Juvenil no Território Brasileiro (PAIR). O senhor presidente Rodrigo Pierobon
Rodrigues convida para o Fórum do terceiro setor, dia 19 de junho, às 19h, na Cáritas. A
conselheira tutelar Jussania Rita L. Escapin convida para caminhada organizada pelo GAA
Semente, em 12 de julho, às 9h, no Parque da Cidade. A ouvinte Patrícia R. Pierassi convida para
abertura da 1ª Semana antidrogas, 19 de junho, às 19 horas, na Câmara Municipal de Jundiaí. A
conselheira Lucinda Cantoni Lopes informa sobre a caminhada em referencia ao aniversário do
ECA, em 13 de julho, na Avenida Paulista/SP. A seguir o senhor presidente Rodrigo Pierobon
Rodrigues declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima que será realizada no
dia vinte e seis de junho 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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