Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em dezoito de março 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 84 verso e 85 frente. Justificaram ausência os conselheiros:
Alexandre Moreno Sandri (Titular), Juliana Gonçalves Pavan (Suplente), Rosaura Aparecida
de Almeida (Suplente), Larissa Fernandes de Souza (Titular), Miguel da Silva Oliveira
(Titular), Elaine Cristina S. F. Cavalcante (Titular). O senhor presidente Rodrigo Pierobon
Rodrigues, agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a
plenária, solicitando a inclusão de um item na pauta do dia, devido a uma solicitação da
Associação Grupo de Apoio a Adoção Semente com relação ao Encontro Nacional dos
Grupos de Apoio à Adoção - ENAPA 2016, a ser realizado de 26 a 28 de Maio de 2016, em
Caxias do Sul/RS. A representante do Grupo se coloca a frente para expor que foi solicitado
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a possibilidade para
custear a inscrição, passagem e estadia dos representantes de Jundiaí. A seguir a plenária
delibera, por unanimidade, pelo custeamento dos representantes através do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, sendo que Jundiaí será
representado por 1 (um) representante de cada órgão Poder Judiciário, Instituições de
Acolhimento de Jundiaí, Família Acolhedora, Conselho Tutelar, GAA Semente, CMDCA e
CMAS. Por sorteio, a conselheira Patrícia Ribeiro Pierassi será a representante do CMDCA.
Dando continuidade, faz a leitura da pauta: 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do
dia 11/03/2016; 3. Avaliação das Deliberações da “X Conferência Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente”; 4. 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 11/03/2016: Colocada para aprovação a
ata do dia 11/03/2016 foi aprovada por unanimidade, seguindo item 3. Avaliação das
Deliberações da “X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”: O
senhor presidente informa que em atendimento ao Plano de Ação 2016 a analise das
deliberações da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será
realizada em grupo. A seguir, os conselheiros se organizam e cada grupo seleciona se a
proposta foi "atendida”, “parcialmente atendida” ou “não atendida”. O senhor presidente
faz a leitura de cada item, e plenária delibera pela manutenção ou alteração das propostas.
Devido ao tempo, o item “não atendidas” ficou para a próxima reunião. Devido ao assunto
de uma proposta, a ouvinte Rosana Maria Merighi diz que o Conselho precisa
urgentemente se mobilizar quando o assunto é Violência Sexual. Que infelizmente, no
município o atendimento às vitimas não é realizado como deveria, não há um atendimento
especializado e a punição do agressor. Comenta também que falta pessoas comprometidas
para se tratar desse assunto e que passou da hora de fazer uma ação efetiva. Informa que a
Comissão de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual contra Crianças e
Adolescentes – CMEVESCA está com dificuldades de se reunir e que precisa de mais
pessoas para continuar as ações. A seguir, as conselheiras Patrícia Ribeiro Pierassi,
Narrinam Camargo Lima e as ouvintes Claudia Tofoli Honório e Claudia Pereira Bento se
dispõem em compor a comissão. Outro assunto, também discutido, foi com relação as
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atendimento de crianças e adolescentes no Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF,
com relação a não liberação de algumas Escolas para os atendimentos. O senhor
presidente informa que se conseguir a presença de representantes das Secretarias
Municipais de Educação e Saúde, este assunto poderá ser discutido em pauta especifica na
próxima reunião. A conselheira Narrinam Camargo Lima comenta a divisão em grupo foi
muito válida e a troca de experiência no momento da analise das propostas foi importante.
Comenta também que poderia ser dado publicidade ao documento final, próximo item 4.
Informes Gerais: O senhor presidente informa que atendendo solicitação da plenária na
penúltima reunião, foi verificado a possibilidade de realização das próximas reuniões
ordinárias serem no Fundo Social de Solidariedade e o agendamento para os meses de
Maio e Junho já foi feito. A conselheira Patrícia Ribeiro Pierassi convida para Semana sobre
conscientização do uso drogas, de 19 a 26 de Junho e para Reunião Extraordinária do
COMAD com outros Conselhos, em 28 de Março. A conselheira Narrinam Camargo Lima
informa que o Conselho Municipal da Juventude lançará a Campanha “Se Liga” de 04 a 20
de Abril. O ouvinte Denílson Ricardo André informa que a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social está devendo duas respostas ao Conselho, e que se a
plenária preferir poderá ser feita em reunião. São elas com relação ao Plano Municipal para
Infância e Adolescência – PMIA e sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil –
PETI. O senhor presidente convida para o almoço da Associação Acolhimento Bom Pastor, a
ser realizada em 24 de Abril, na própria Associação. A seguir o senhor presidente declara
encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima, que será realizada no dia oito de
abril de dois mil e dezesseis, 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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