Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em quatorze de agosto 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, ouvintes
e adolescentes participantes da Conferência Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente que assinaram o livro de presença de reuniões do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, às folhas 69 frente e verso e 70 frente. Justificaram
ausência os conselheiros: Narrimam Camargo Lima (titular), Florisvaldo Roberto
(suplente), Miguel da Silva Oliveira (titular) e Michélle Aguilher da Costa (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 31/07/2015; 3. Apresentação de dados
pelo Conselho Tutelar I; 4. Representação do Conselho no “II Seminário Internacional
Desfazendo Gênero”, de 04 a 07 de Setembro, na Universidade Federal da Bahia; 5.
Devolutiva Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Regional de
Campinas; 6. Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FMDCA de Jundiaí; 7. Informes Gerais. O senhor presidente deu início a
reunião solicitando inversão da pauta iniciando-se pelo item 2. Aprovação da ata do dia
31/07/2015: Colocada para aprovação a ata do dia 31/07/2015 foi aprovada por
unanimidade, seguindo item 5. Devolutiva Conferência Regional dos Direitos da Criança
e do Adolescente – Regional de Campinas: O senhor informa sobre a participação do
município de Jundiaí na Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
Regional de Campinas, realizada em 10 e 12 de Agosto, na cidade de Atibaia. Comenta
que no dia 10 de agosto (Conferência Lúdica) tiveram alguns problemas com relação ao
número de representações para participação na próxima etapa. A Conferência Estadual
Lúdica será realizada em 14, 15 e 16 de Agosto e a Convencional em 16, 17 e 18 de
Agosto, na cidade de Ribeirão Preto. Que uma adolescente do município de Jundiaí, foi
eleita para próxima etapa, mas, por não ter sido autorizado acompanhante adulto daqui,
a adolescente não participará da etapa Estadual. Com relação à representação dos
delegados adultos, o município contará com a participação da servidora Alda Renata O.
Machado, eleita para representar Jundiaí, durante a Conferência Convencional. O senhor
presidente comenta também que o CMDCA de Campinas, elaborou um documento de
repúdio a toda organização da etapa da Regional de Campinas, o qual passou para
assinatura dos participantes do dia 10 de Agosto. Este documento foi preparado devido
tantos agendamentos para realização dos encontros e a omissão do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo – CONDECA. A seguir, a
Conselheira Tutelar Jussania Rita L. Escapin dá inicio a apresentação (ANEXO) das
atividades, propostas e fotos da Conferência Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Após apresentação, foi entregue um certificado de agradecimento pela
participação aos adolescentes que se dispuseram participar e um espaço foi aberto para
eles falarem o que acharam da organização e de terem participado, próximo item 3.
Apresentação de dados pelo Conselho Tutelar I: Dando continuidade ao processo de
regionalização dos equipamentos dos conselhos tutelares do município, a conselheira
tutelar Marilda Aparecida de Oliveira dá inicio à apresentação (ANEXO) dos números de
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casos atendidos pelo Conselho Tutelar I, os quais foram relacionados por bairros. A
seguir, alguns questionamentos são feitos à conselheira tutelar, quanto ao número de
atendimentos e os tipos de violações. A conselheira comenta que o Sistema de
Informações para Infância e Adolescência - SIPIA é uma ótima ferramenta, mas por
algumas questões, ainda não são todos conselheiros tutelares que utilizam o sistema. O
ouvinte Marcos Roberto Hernandes questiona se não seria o caso do Poder Executivo
interceder sobre a exigência de utilização do SIPIA. A conselheira tutelar continua
expondo como é o trabalho de algumas situações, encaminhamentos, registro dos casos,
etc. A conselheira Rosaura Aparecida de Almeida comenta que durante uma reunião com
Diretoria de Ensino, o Conselho Tutelar I reclamou do grande número de
encaminhamentos de casos, feito por aquela Diretoria. Considera que há um certo
preconceito com os profissionais da Rede Estadual de Educação que lidam com
adolescentes, que é preciso ouvir esses profissionais. Comenta também que os casos de
“mau comportamento”, devam ser classificados e analisados com mais atenção. A
Conselheira Tutelar Marilda Aparecida de Oliveira coloca que nesta reunião, a solicitação
do colegiado, foi para que não deixassem os casos serem acumulados e encaminhados
todos de uma vez só, como por exemplo, casos de evasão escolar, que chegam quando o
adolescente já faltou muitas vezes da escola. A conselheira Simone de Andrade Pligher
opina dizendo que esse assunto precisa ser discutido em outro momento, com os atores
envolvidos, uma vez que se trata de políticas públicas para crianças e adolescentes.
Concluindo o assunto, o senhor presidente lembra que na última reunião a plenária
pensou em deixar um Conselho Tutelar no centro e os outros dois em bairros da cidade. A
conselheira Roselaine Timóteo de Mamede lembra que a questão da acessibilidade,
vulnerabilidade, maior adensamento populacional foram pontos deliberados para o
processo de regionalização dos equipamentos. A Conselheira Tutelar Silene Aparecida de
Souza Bernardes solicita para regionalização, seja pensado na questão da segurança e que
os equipamentos não sejam instalados em locais de alta vulnerabilidade. O conselheiro
Alcebíades Nascimento Silva Júnior sugere a formação de uma comissão com atores da
Educação, Saúde, Assistência Social e Segurança, para juntos pensar na descentralização
do Conselho Tutelar. A plenária delibera pela formação de uma comissão interna, sendo
que os conselheiros: Valdir Ambrósio de Lira, Lucinda Cantoni Lopes e Rodrigo Pierobon
Rodrigues se dispõem participar. A conselheira tutelar Silene Aparecida de Souza
Bernardes diz que os conselheiros tutelares também devam ser ouvidos por essa
comissão, passe-se ao item 4. Representação do Conselho no “II Seminário Internacional
Desfazendo Gênero”, de 04 a 07 de Setembro, na Universidade Federal da Bahia: O
senhor presidente informa que a conselheira Aline Aleixo solicitou representar o CMDCA
de Jundiaí durante o “II Seminário Internacional Desfazendo Gênero”, de 04 a 07 de
Setembro, na Universidade Federal da Bahia, sendo que todos os gastos com passagem,
alimentação e estadia será por conta da própria conselheira. A conselheira Aline Aleixo
faz uma pequena explanação do assunto, dizendo que a questão de gênero é intersetorial
e faz a leitura da ementa do encontro. Neste momento, a plenária delibera pela
participação da conselheira, representando o CMDCA de Jundiaí, ficando acordado que
após o encontro, a conselheira dará uma devolutiva ao conselho, apresentando como foi
todo encontro, seguindo item 6. Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da
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Criança e do Adolescente – FMDCA de Jundiaí: A conselheira Simone de Andrade Pligher
apresenta o Plano de Aplicação do FMDCA 2015 (ANEXO) elaborado pela mesa diretora, o
qual após leitura, esclarecimentos e alterações da redação, foi aprovado por unanimidade
pela plenária. A conselheira também comenta que a mesa diretora e Comissão do Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo- SINASE estão juntas pensando na construção
dos planos, fazendo pesquisas e consultas. Conclui dizendo que será preciso a
contratação de técnicos capacitados para essa construção, pois precisamos que esse
documento seja o mais perto da realidade do município, para que não fique apenas no
papel, próximo item 7. Informes Gerais: O senhor presidente convida para almoço em
prol da Associação Acolhimento Bom Pastor, dia 27 de setembro. A ouvinte Renata
Angélica Prezotto Giovanni convida para “Palestra Magna”, em comemoração ao Dia do
Psicólogo, que ocorrerá em 28 de Agosto de 2015, das 19h30 às 21h00, no Anfiteatro da
UNIP/Jundiaí. A conselheira Rose Meire M. Almeida informa que o Conselho Regional de
Psicologia – CRP de Campinas, de 14 a 24 de Setembro estará com uma programação em
comemoração ao Dia do Psicólogo. Que em 14 de Setembro acontecerá uma “Roda de
Conversa” na Cúria Diocesana e dia 24 de Setembro, o encontro sob o tema “Ética e
Sigilo” será na Câmara Municipal. O senhor presidente lembra da realização da
Conferência Municipal da Juventude, dias 14 e 15 de Agosto e da Conferência Municipal
da Mulher, dias 27, 28 e 29 de Agosto. O conselheiro Alcebíades Nascimento Silva Júnior,
a pedido da Escola de Governo, informa que estão abertas, vagas para os meses de
Setembro e Outubro no “Curso da Rede de Cidadania e Saúde”. A seguir o senhor
presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima, que será
realizada no dia vinte e oito de agosto 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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