Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e dois de janeiro 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 80 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Selma
Regina Oliveira (suplente), Ana Maria Carrara Quaggio (suplente), Juliana Gonçalves Pavan
(suplente), Valdir Ambrósio de Lira (titular) e Karla Caroline Barbosa Andrilli (suplente). 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 11/12/2015; 3. Deliberação: Resolução Abrangência territorial
dos Conselhos Tutelares; 4. Deliberação: Cronograma do Edital de Chamada Pública e
indicação de conselheiros para Comissão ampliada de Análise dos Projetos; 5.
Reformulação das Comissões e da Mesa Diretora; 6. Apresentação da Fundação Casa Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de Jundiaí; 7. Informes Gerais. O
senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues agradece a presença de todos conselheiros
e ouvintes, declara aberta a plenária, solicitando às novas conselheiras, Isabete Ferreira e
Patrícia Ribeiro Pierassi, eleitas da Eleição de Recomposição que se apresentem, passa-se
ao item 2. Aprovação da ata do dia 11/12/2015: Colocada para aprovação, a ata do dia
11/12/2015 foi aprovada por unanimidade, seguindo item 3. Deliberação: Resolução
Abrangência territorial dos Conselhos Tutelares: O senhor presidente informa que ontem
os conselheiros tutelares solicitaram à Diretoria de Vigilância Social a inclusão de alguns
bairros que não constavam na relação de abrangência de atendimento dos Conselhos
Tutelares, e assim que revisto a resolução será apresentada para deliberação, próximo item
4. Deliberação: Cronograma do Edital de Chamada Pública e indicação de conselheiros
para Comissão ampliada de Análise dos Projetos: O senhor presidente informa que o
Edital de Chamada público voltou da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e de
Administração e Gestão com a solicitação que o Conselho indique os prazos para o
cronograma e os nomes para composição da Comissão de análise dos projetos, a qual será
expedida portaria de nomeação. Após apresentado, o cronograma sugerido pela Comissão
de Políticas e Programas - CPP, após uma alteração, no que se refere a dias úteis, foi
aprovado por unanimidade. As indicações para composição da Comissão de análise serão
os próprios conselheiros da CPP: Roselaine Timóteo de Mamede, Alcebíades Nascimento
Silva Júnior, Narrimam Camargo Lima, Karen Renata Zuppinger, Rose Meire de Almeida e
Isabete Ferreira, seguindo item 6. Apresentação da Fundação Casa - Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente de Jundiaí: O senhor presidente solicita a
inversão da pauta, colocando que recebeu a comunicação da Fundação CASA - Centro de
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, sobre o desligamento do Centro de Defesa
da Criança e do Adolescente - CEDECA, devido questões internas da instituição. A seguir, o
representante Adilson Fernandes de Souza, Assessor da Presidência da Fundação Casa,
apresenta como é realizado todo processo da gestão compartilhada através das
Organizações não Governamentais - ONG´s. Esclarece que em Jundiaí, a parceria com o
CEDECA vem desde 2006, mas no final do ano, por questões de ordem interna, receberam
a comunicação da instituição, sobre o declínio da gestão compartilhada no município.
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Comenta que as duas instituições mantêm um bom relacionamento, no início como era
fase de adequação, tiveram alguns impasses, mas ao longo do tempo tudo foi se
resolvendo. Expõe também, que infelizmente, o Estado fez cortes no repasse dos
convênios com os Centros. Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo CEDECA,
será preciso prospectar outra parceira para o qual acredita muito salutar a integração entre
Estado e Sociedade Civil em intervenções conjuntas. Desta forma, explica que solicitou ao
CMDCA que comunicasse às instituições registradas neste Conselho, sobre a saída do
CEDECA, para que as interessadas se manifestassem e já convidar para elas viessem para
reunião de hoje. Aproveita informar que até o momento, apenas a Associação de
Acolhimento Bom Pastor se interessou. Neste momento, o representante passa a palavra
para senhora Magali Rainato, diretora da divisão regional da Fundação, a qual comenta que
em sua regional há 13 (treze) Centros de Atendimento, que abrange cerca de 53 (cinqüenta
e três) municípios. Comenta que em Jundiaí, o Plano Político Pedagógico - PPP construído
para o planejamento das ações dentro do Centro está excelente, e que a parceria com o
CEDECA foi ótima, pois rendeu bons resultados. O conselheiro Florisvaldo Roberto
questiona de quais cidades são os adolescentes internados. O representante informa que
são de Jundiaí e da circunstância de Jundiaí: Várzea Paulista, Campo Limpo, Itupeva, etc. A
conselheira Narrimam Camargo Lima pergunta se todos podem ter acesso ao Plano Político
Pedagógico – PPP. A representante Magali Rainato diz que, após aprovado, poderá sim. A
conselheira Rosaura Aparecida de Almeida comenta ser um desafio do CMDCA,
acompanhar os egressos da Medida Socioeducativa e que na Educação Estadual há um
protocolo para acompanhamento, mas infelizmente é muito frágil, pois conseguem fazer a
matrícula do adolescente egresso, mas não conseguem garantir o acompanhamento
quanto a freqüência deles. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes comenta que antes de
assumir a gestão compartilhada, o CEDECA tinha um trabalho de acompanhamento dos
egressos, mas se encerrou pois não conseguiram mais verba para o financiamento do
projeto. Finalizando, o senhor presidente agradece a presença dos representantes da
Fundação CASA - Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, dizendo que está
a disposição no que precisar, nessa nova fase do Centro de Jundiaí, próximo item 5.
Reformulação das Comissões e da Mesa Diretora: O senhor presidente informa que a
conselheira Simone de Andrade Pligher pediu seu desligamento do Conselho, por questões
de trabalho que vem desenvolvendo junto a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento
Social – SEMADS. Sendo assim, a mesa diretora terá que ser recomposta. O senhor
presidente se dirige a plenária questionando quem gostaria de ficar na Vice-presidência do
Conselho. A conselheira Narrimam Camargo Lima se dispõe para nova composição,
assumindo o cargo de Vice-presidente. A seguir, os conselheiros que são integrantes da
primeira composição das comissões (ANEXO), se manifestam sobre sua permanência ou
não, e as conselheiras eleitas na última eleição, também se manifestam para compor as
comissões de interesse. Devido, a ausência de muitos conselheiros, o senhor presidente
informa que na próxima ordinária será retomado o assunto, e que também tentará fazer
contato com alguns, passe-se 7. Informes Gerais: O senhor presidente informa que a
Comissão de Divulgação e Mobilização vem se reunindo depois das Reuniões Ordinárias, e
que a 1ª Reunião Descentralizada será em 26/02/2015, às 8h30, na E.E. Profª Alessandra
Cristina R. O. Pezzato, na Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, nº1524, Bairro
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Residencial Jundiaí – Jundiaí-SP. A conselheira Narriman Camargo Lima questiona se será
retomada a idéia da formação de uma Comissão de Acompanhamento do Conselho
Tutelar. O senhor presidente informa que sobre os problemas que o CMDCA teve com a
relação a não apresentação de dados pelo Conselho Tutelar II, a questão foi levada ao
Senhor Promotor da Infância e Juventude, o qual disse que se o problema repetir, primeiro
o CMDCA tenta uma conversa, e se não resolver que ele seja novamente comunicado, para
chamá-los pra uma conversa também. A conselheira tutelar Ana Paula N. Correa aproveitar
informar o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência - SIPIA não está
funcionando no Conselho Tutelar III, pois a SEMADS não encaminhou os dados à Secretaria
Nacional dos Direitos Humanos. O conselheiro Florisvaldo Roberto informa que procurou a
Diretora da Biblioteca Municipal, a senhora Leila Casote sobre a ausência de um espaço de
informação dos Conselhos Municipais. Surgiu a idéia de prateleiras com material
informativo dos Conselhos. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes comenta que este lugar
deveria ser aqui na Diretoria dos Conselhos. O conselheiro Alcebíades N. S. Júnior esclarece
que na Diretoria há matérias para formação de conselheiros, mas pela biblioteca receber
bastante gente, acha interessante um espaço lá de informação dos conselhos. 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 doze de fevereiro 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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