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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em vinte e dois de novembro de dois mil e treze, às 08h15, em
segunda chamada, no auditório do CIESP, Avenida Navarro de Andrade, s/nº - Vila
Hortolândia – Jundiaí – S.P, 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 21 verso e 22 frente. Justificaram ausência os conselheiros:
Mônica Waage Palma (Titular) e Claudinéia de Lima Abel (Suplente). Após cumprimentar
e agradecer a presença de todos, a Senhora Presidente Claudia Tofoli Honório, declarou
aberta a plenária com a leitura da pauta 1.Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do dia
08.11.2013; 3. Discussão acerca do PAIR - Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil no Território
Brasileiro (Anexo); 4. Informações sobre Análise dos Projetos do Edital do Selo
2013 (Anexo); 5. Informes Gerais. a Senhora Presidente Claudia Tofoli Honório dá inicio a
reunião com 2. Aprovação da ata do dia 08.11.2013 a ata da ultima reunião não foi
colocada para aprovação, pois conselheiros solicitaram inclusão de alguns apontamentos
no texto ficando sua aprovação para a próxima reunião, seguindo item 5. Informes
Gerais; 1- o conselheiro Daniel Rossin Polo convida todos para 4ª Semana de
Desenvolvimento Social (Relacionamentos Transformadores: Caminhos, Diálogos e
Práticas), dias 25 a 29 de Novembro, no Senac Jundiaí.,2- A conselheira Maria Aparecida
Ribeiro da Costa convida para o 1º Encontro de Cuidadores e Pacientes Portadores de
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) que será realizado no dia 29
de novembro, por volta das 8 horas, na Cúria, com apoio da Secretaria de Saúde.3- O
conselheiro Denílson Ricardo André convida para a Conferência Municipal da Juventude,
promovida pela Coordenadoria da Juventude, dia 7 de dezembro, no Complexo
Fepasa/Fatec, das 9h às 18h.,4- A senhora presidente informa a mudança de endereço
do Conselho Tutelar I, desde o dia 19 de Novembro passou a atender na Rua Petronilha
Antunes, nº 305, Centro, Jundiaí.,5- A conselheira Simone de Andrade Pligher coloca o
Programa Família Acolhedora está em fase de adequação de sua legislação, será preciso
criação de um grupo de trabalho e a participação de um conselheiro do CMDCA será
preciso neste momento, já nos reunimos cinco vezes, a seguir a conselheira questiona se
alguém se habilita participar? 6- A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida expõe
que o Conselho Municipal de Educação discutiu essa semana dois assuntos: 1. Algumas
escolas do município, mais especificamente a escola EE Padre Maurilio Tomanik não
está conseguindo executar o Programa Federal Mais Educação. Verificou-se novamente
necessidade de estreitar o relacionamento e comunicação entre conselhos e entre as
secretarias, em especial aquelas que trabalham com as temáticas criança/adolescente. 2.
As questões estruturais, em especial na EMEB Joaquim Candelário, que foi tema da
reunião do CME. Dada a extensão e detalhes do tema educação, a senhora presidente
solicita a conselheira que ela passe por e-mail essas questões para entrar como pauta
em uma de nossas reuniões deste conselho, seguindo item 3. Discussão acerca do

PAIR - Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da
Violência Sexual Infantojuvenil no Território Brasileiro (Anexo) a senhora presidente
passa a palavra para conselheira Rose Meire Mendes de Almeida, expondo que além da
conselheira, a senhora presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Maria
Aparecida Carlos, o conselheiro tutelar Donizeth Aparecido de Andrade e a conselheira
do CMDCA Rosana Maria Merighi também participaram do curso. A conselheira Rosana
Maria Merighi lamenta por não ter conseguido concluí-lo. A conselheira Rose Meire
Mendes de Almeida dá início a apresentação da metodologia do PAIR - Programa de
Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infantojuvenil.
Enfatiza que o CMDCA é o grande articulador dessa ação no município, avalia que a
metodologia proposta é uma ferramenta que pode ser usada em várias situações. Faz-se
necessária a criação de uma comissão local para iniciar o trabalho, em especial na
articulação e mobilização dos atores necessários. A proposta do PAIR é trazer um olhar
ao município, com a participação de pessoas do município, nas questões do
enfrentamento ao abuso e exploração sexual no público infanto-juvenil. Para respaldar o
trabalho da Comissão é importante que o CMDCA faça uma resolução, por isso o
conselho precisa saber se realmente abraçará esse programa, bem como iniciará com a
interlocução com o Prefeito que também deverá comprometer-se. A ouvinte senhora
presidente do CMAS Maria Aparecida Carlos reflete colocando que o que chama mais
atenção nesse programa é o fato que esse diagnóstico nos dá um norte, uma nova visão
da realidade, precisamos descobrir a realidade do nosso município, não adianta achar
que nossa cidade não acontece fatos alarmantes, pois acontece sim, temos que ser
realista, e essa proposta nos dá essa visão, temos que verificar se em nossa casa, em
nosso município, também acontece casos relacionados a violência sexual quando
achamos que não acontece, nossa principal função é descobrir esses casos. A
conselheira Creusa Aparecida Claudino expõe falando no passado foi a grande militante
do programa e passado 10 anos, espera que o município consiga realizar o trabalho, falar
sobre sexualidade não é fácil, é preciso que a pessoa envolvida nesse assunto tenha
conhecimento, acrescenta também se as autoridades não apoiarem essas ações o
trabalho ficará impossível. Com a presença de convidados representantes de entidades e
dos segmentos da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Diretoria de Ensino
da Região de Jundiaí, da Secretaria de Saúde (Ambulatório de Saúde da Mulher e
Vigilância Epidemiológica), da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, a senhora presidente convida os interessados a compor
a Comissão do programa sendo que a Sra. Roberta (Vigilância Epidemiológica), Sra.
Tereza Giolo (Delegacia de Defesa da Mulher), Sra. Claudia Tofoli Honório, Creusa
Aparecida Claudino, Rose Meire Mendes de Almeida e Rosana Maria Merighi
representantes do CMDCA se colocaram a disposição para compor a comissão provisória
deste programa. A conselheira Creusa Aparecida Claudino coloca que o cerimonial é
justamente para que os gestores se comprometam, tem que ter comprometimento os
poderes executivo, legislativo e judiciário. A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida
levanta que considera interessante o envolvimento das faculdades do município para
sensibilizar os profissionais sobre o programa. A ouvinte Roberta comenta que os
participantes dessa comissão precisarão ter comprometimento com o trabalho. A ouvinte
senhora presidente do CMAS Maria Aparecida Carlos esclarece que não é questão de
comprometimento, e sim de política pública, portanto todos nós temos que nos

comprometer, estaremos bem próximo de uma das cidades que receberão os jogos da
Copa do Mundo, por isso precisamos começar trabalhar essas questões.É necessário
que os municípios comecem a fazer essa pesquisa em 2013, pois no ano de 2014
teremos a copa do mundo, e as crianças e os adolescentes estarão exposto. (ANEXO),
passa-se ao item 4. Informações sobre Análise dos Projetos do Edital do Selo 2013
(Anexo) Se colocaram a frente os conselheiros: Daniel Rossin Pólo, Maria Aparecida da
Costa, Maria Aparecida da Silva e Creusa Aparecida Claudino, Rosana Maria Merighi
integrantes da Comissão de Políticas e Programas – CPP para exposição da análise dos
projetos protocolados juntamente com o setor técnico da SEMADS, conforme disposto do
Edital CMDCA nº 11, publicado em 18 de outubro de 2013. O conselheiro Daniel Rossin
Pólo expõe que foram 10 projetos protocolados, foi um edital diferenciado dos outros
anos, pois continha temas e ações do Diagnóstico da Situação de Crianças e
Adolescentes de 2012, no município de Jundiaí, levantado pelo Núcleo de Estudos de
Políticas Públicas – NEPP da UNICAMP, os projetos obrigatoriamente tinham que se
enquadrarem, foram três reuniões, foi um trabalho demorado, baseado em consultas a
diversas legislações, esclarece também que a Comissão de Políticas e Programas - CPP
não tem poder de deliberação, ela analisa e a plenária é que decide se defere ou não,
após decisão da plenária e publicação em Imprensa Oficial do município as entidades
estarão aptas a captar recursos através do Imposto de Renda para o financiamento do
projeto e obtenção do famoso SELO, o conselheiro ressalta também que para análise dos
projetos não poderia haver a participação de integrantes ligados a entidades. A
conselheira Maria Aparecida da Costa dá inicio a apresentação, e ao final comenta que
se conclui que há necessidade de capacitar os profissionais que criam projetos para
serem financiados pelo FMDCA, assim como uma capacitação para os conselheiros
envolvidos na análise dos mesmos é muito importante. O conselheiro Daniel Rossin Pólo
comenta que capacitação nesse momento é extremamente necessária, pois após
análises dos projetos, verificou o quanto as pessoas envolvidas em criar projetos têm
dúvidas e dificuldades, às vezes um termo usado adequadamente, já faz diferença na
finalização do projeto. A senhora Presidente Claudia Tofoli Honório comenta que as
entidades têm até dia 05 de dezembro com prazo para recursos, agradece o ótimo
trabalho realizado pela Comissão de Políticas e Programas – CPP e coloca para
deliberação a análise apresentada, e por maioria sendo 11 votos a favor e 02 abstenções
a análise da CPP juntamente com o setor técnico da SEMADS é aprovada, sendo que o
Projeto “Intervir para Prevenir – Linguagem Oral e Escrita” da ATEAL e o Projeto
“Trocando Idéias” da PAIM foram aptos a concessão do SELO (ANEXO). A seguir a
Senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima
reunião ordinária que será realizada no dia 13 de Dezembro de 2013 no espaço CIESP.
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

