Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em doze de dezembro de dois mil e quatorze, às 08h15, em segunda chamada, na sala da Escola de
Governo e Gestão do Município de Jundiaí, localizada na Rua Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens, 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 49 frente e verso. Justificaram ausência
os conselheiros: Raquel Semíramis Cezar (titular), Monica Waage Palma (titular), Claudia Regina M.
Oliveira (suplente), Rose Meire Mendes de Almeida (titular), Marília Isabel Fernandes Domingues de
Souza (titular). A senhora presidente Claudia Tofoli Honório, declarou aberta a plenária,
cumprimentando a todos seguindo com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata
do dia 28/11/2014; 3. Apresentação do Projeto “Trocando Idéias” da Pastoral de Atendimento e
Integração do Menor – PAIM; 4. Acertos para próxima Conferência Municipal; 5. Informes
Gerais. A senhora presidente deu inicio a reunião com item 4. Acertos para próxima Conferência
Municipal: A senhora presidente expõe a necessidade de definição do formato da “X Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, que ocorrerá em 05 e 06 de Março de 2015, sob
o tema "Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - fortalecendo os
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente" para secretaria executiva dar andamento nas
solicitações de compras e serviços junto ao órgão gestor (Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SEMADS). A plenária discute como poderia ser a composição da mesa de
debate, que tipos de materiais para divulgação serão confeccionados, qual será o local de realização,
os horários de inicio, coffee-break e encerramento. O ouvinte Rodrigo Pierobon expõe que a
Universidade Paulista de Jundiaí está de portas abertas para cessão do espaço do auditório e das
salas de apoio, que conselho precisa oficializar o pedido, os dias 05 e 06 de Março de 2015 já estão
pré-reservados para o conselho realizar a conferencia. Neste momento os conselheiros e ouvintes dão
sugestões de nomes para compor a mesa, e discutem sobre os materiais de divulgação para
realização “X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”, seguindo item 3.
Apresentação do Projeto “Trocando Idéias” da Pastoral de Atendimento e Integração do Menor
– PAIM: A representante da Pastoral de Atendimento e Integração do Menor – PAIM, através de sua
representante Claudia Pereira Bento levou um grupo de adolescente para apresentação do trabalho
desenvolvido no projeto “Trocando Idéias”, que está sendo financiado através do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de Jundiaí, atendendo ao último edital de
apresentação de projetos, sob o eixo Drogadição. Os quatro adolescentes dão inicio a apresentação
explicando a composição de algumas das drogas mais conhecidas e consumidas e também seus
efeitos, citando entre elas o Cigarro, a Maconha, o Ecstasy e a Pandora. Após a apresentação a
conselheira Creusa Aparecida Claudino se dirige aos adolescentes questionando como é desenvolvido
o trabalho dentro do projeto. Os adolescentes explicam que é realizado em duplas, que entraram num
acordo para escolher o tipo de droga que iriam estudar, afirmam que já se apresentaram em outras
escolas, próximo item 2. Aprovação da ata do dia 28/11/2014: Colocada para votação a ata do dia
28/11/2014 foi aprovada por unanimidade, pelos 11 (onze) conselheiros presentes, passando ao item

5. Informes Gerais: O conselheiro tutelar Donizeth Aparecido de Andrade informa que SEMADS
liberou para utilização a sala de reuniões no espaço do Conselho Tutelar I, que ao chegarem cadeiras,
o espaço poderá ser utilizado para realização de reuniões. Aproveitando o assunto, a senhora
presidente questiona se os conselheiros preferem que as reuniões do conselho no próximo ano, sejam
realizadas neste espaço, já que o espaço dos conselhos também se instalou junto a Escola de
Governo e Gestão do Município. A maioria dos conselheiros opta para que as próximas reuniões sejam
realizadas neste novo local, alterando assim para Rua Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens. A ouvinte
Sra. Joana de Cássia Prudêncio, Diretora da Proteção Especial da SEMADS, solicita pauta em uma
futura reunião ordinária, considerando a necessidade de dar a devolutiva sobre o andamento do Plano
de Reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens, o qual foi
apresentado pela SEMADS em março de 2014, ficando agendado para 23 de janeiro do próximo ano,
um item da pauta será a apresentação mencionada. A senhora presidente informa o Projeto de Lei que
Regula o Conselho Tutelar; e revoga dispositivos correlatos da Lei n.º 7.102/08, que reformulou o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente foi aprovado
pela Câmara Municipal de Jundiaí. A senhora presidente diz que o projeto ficou bom, que a utilização
do SIPIA foi excluída do texto, sendo uma pena, pois o município não tem como cobrar a equipagem
aos conselhos tutelares ou o aumento dos serviços se não tiver nada que comprove tal necessidade, a
efetiva e completa utilização do SIPIA seria uma ferramenta para tal cobrança junto ao poder público.
O conselheiro tutelar Donizeth Aparecido de Andrade coloca que retirada do item que trata da
utilização do SIPIA foi solicitada, pela forma que foi colocada, que a não utilização do sistema geraria
punição aos conselheiros tutelares. O conselheiro aproveita expor que no Regimento Interno no
Conselho Tutelar constará a utilização do sistema. A conselheira Jussania Lamarca reflete que ao
participar de fóruns regionais sente o município de Jundiaí elevado em muitos pontos, mas percebe a
pequena participação de representantes efetivos do Sistema de Garantias de Direitos das Crianças e
Adolescentes de Jundiaí, e também que quando o assunto é a utilização do SIPIA sente que Jundiaí
deveria estar a frente dos outros municípios. O ouvinte Marcos R. Hernandes faz a apresentação da
“Campanha Estacione Consciente”, dias 05 a 19 de Dezembro, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no
Centro. A campanha tem como objetivo promover uma maior conscientização das pessoas com
relação às vagas especiais destinadas a pessoas com deficiência e idosos, não só os estacionamentos
públicos, mas também os particulares. A seguir a senhora presidente declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia nove de janeiro de dois mil e
quinze, Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiaí (Espaço dos conselhos), localizada na
Rua Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens.

Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad

hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para
assinatura da presidente.

Claudia Tofoli Honório
Presidente CMDCA – Jundiaí/SP

