Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em treze de maio de dois mil e dezesseis, às 8h30, na Paróquia do Jardim Santa
Gertrudes, 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 87 verso e 88 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Elaine Cristina S. F.
Cavalcante (titular), Roselaine Timóteo de Mamede (titular), Alexandre Moreno Sandri (titular),
Ana Maria C. Quaggio (suplente), Valdir Ambrósio de Lira (titular). O senhor presidente Rodrigo
Pierobon Rodrigues declara aberta a plenária, passando a palavra para vice-presidente senhora
Narrimam Camargo de Lima que faz leitura da pauta: 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata
do dia 08/04/2016 e 29/04/2016; 3. Apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA; 4. Apresentação do Conselho Tutelar; 5. Dinâmica de
ilustração dos trabalhos do CMDCA e do Conselho Tutelar; 6. Informes Gerais: A senhora vicepresidente dá inicio a reunião pelo item 2. Aprovação da ata do dia 08/04/2016 e 29/04/2016:
Colocadas para aprovação as atas do dias 08/04 e 29/04 são aprovadas por unanimidade,
passa-se ao item 3. Apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA: A vice-presidente Narrimam Camargo de Lima dá inicio a apresentação
(ANEXO) do trabalho do CMDCA, o que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA e dos próximos encontros promovidos pelo CMDCA, seguindo item 4.
Apresentação do Conselho Tutelar: Os Conselhos Tutelares se apresentam individualmente,
dizendo a qual Conselho Tutelar pertence e como é ser Conselheiro. A Conselheira Tutelar
Jussania Rita L. Escapin coloca que o Bairro Santa Gertrudes é atendido pelo Conselho Tutelar
II, dizendo que Conselho está de portas abertas para a população que queira conhecer melhor
o trabalho que é realizado. A Conselheira comenta sobre aumento do número de atendimentos
nos últimos meses, a importância da parceria com outros serviços e com a rede da região para
garantia dos direitos das crianças e adolescente e o fortalecimento da família. Diz também, que
o trabalho é feito de porta aberta para quem queira conhecer, e que todas decisões devem ser
tomadas junto com o colegiado. Agradecendo a presença de todos Conselheiros Tutelares, o
senhor presidente coloca sobre a importância do trabalho do CMDCA em conjunto com os
Conselhos, dizendo que a parceria tem que continuar acontecendo, uma vez que este é um
órgão importantíssimo na apresentação dos dados sobre a realidade da infância e juventude no
município. Pausa para café. Próximo item 5. Dinâmica de ilustração dos trabalhos do CMDCA e
do Conselho Tutelar: As conselheiras Narrimam Camargo Lima e Patrícia Ribeiro Pierassi e a
ouvinte Priscila Fabiane de Souza ilustram através 02 (duas) situações que chegam até o
Conselho Tutelar e a outros serviços que poderiam ser acionados. A primeira sobre evasão
escolar e a outro uma adolescente que chega alcoolizada de madrugada em casa e é agredida,
verbalmente e fisicamente pela mãe. Após ilustrações, é aberto para perguntas de como seria
a ação dos órgãos envolvidos na tentativa de resolução dos casos. O conselheiro Florisvaldo
Roberto dispõe que infelizmente tem aumentado o número de casos de álcool e droga entre
adolescentes, esta situação precisa ser retomada, discutida dentro do Conselho e levada até o
Conselho Municipal de Saúde. A conselheira Narrimam Camargo Lima opina sobre a agressão
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contra a adolescente, colocando que nada justifica tal ação. Comenta que os jovens têm fases e
mudanças, por isso precisam de mais diálogo com seus filhos. Concluindo, faz uma breve
apresentação sobre o trabalho que é feito pela Coordenadoria da Juventude. A conselheira
Rosaura Aparecida de Almeida diz que é importante primeiro enxergar que esses adolescentes
estão com seus direitos violados e reconhecer as violações, pois os comportamentos são
sintomas que algo está acontecendo. O conselheiro André Anjo dos Santos diz que a rede tem
que participar dos conselhos para lutar por melhorias da região, citando a situação a futura ida
do Conselho Tutelar II para próximo do terminal da Vila Arens, reivindicação levantada durante
um a reunião do CMDCA. Seguindo, os representantes dos serviços da rede (Educação, Saúde e
Assistência Social) reconhecem a importância do trabalho em conjunto para o fortalecimento
dos atendimentos do publico infanto-juvenil da região. Com a chegada do Padre da Paróquia, a
palavra é passada a ele, o qual agradece pela realização da reunião no espaço da Igreja,
dizendo que o trabalho no fortalecimento da família é importantíssimo e se coloca a disposição
para as próximas. A ouvinte Rosangela Maria parabeniza o trabalho do CMDCA, mas que assim
como ela, muitas mães e os moradores do bairro poderiam estar presentes, se a reunião fosse
em outro horário. O senhor presidente coloca que este pedido já surgiu em outras reuniões do
Conselho e que a mesa diretora em conjunto com os conselheiros montará uma proposta de
horários diferentes. O senhor presidente finaliza dizendo que o papel do CMDCA está na
formulação de políticas públicas, através de reuniões, conferências, campanhas, Encontros
temáticos na tentativa que situações como essas apresentadas sejam diminuídas. A conselheira
Patrícia Ribeiro Pierassi complementa colocando que o Conselho, por ser um órgão
deliberativo, o que a plenária decide tem que ser cumprido, próximo item 6. Informes Gerais:
A conselheira Elizelma Ortencio Ferreira informa sobre o cancelamento do Encontro Nacional
de CAPS’i, que seria realizada no município de Jundiaí foi cancelado, pelo corte do apoio de
financeiro. Lamenta o cancelamento, pois ao longo de 01 (um) ano ocorreu vários encontros
para organização. Cometa que está previsto a realização de algumas oficinas, que
posteriormente serão informadas. A conselheira Cristiane Vieira Gozzo convida para a palestra
em comemoração ao Dia do Serviço Social, dia 19 de Maio, às 19h, na Faculdade Anhanguera.
Entre as palestrantes estão Solange Cordeiro Vasconcelos e Ana Maria C. Quaggio. A seguir o
senhor presidente declara encerrada a reunião, agradece e convida todos para a próxima
reunião, esta em conjunto com Rede de Defesa da Criança e do Adolescente - REDECA que será
realizada no dia vinte de maio de dois mil e dezesseis, às 14h, no Auditório Elis Regina –
Complexo da Argos. 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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