Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em vinte de três de maio de dois mil e quatorze, às 08h15, em segunda chamada, na sala 01, 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 33 verso e 34 frente. Justificaram ausência os
conselheiros: Raquel Semíramis C. Menezes (titular), Luis Alessandro Baggio (titular), Maria Aparecida
da Silva (titular), Marilia Isabel F. D. Souza (titular) e Raquel Semiramis C. Menezes (titular). 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 das atas dos dias
25/04/2014 e 09/05/2014; 3. Inscrição para informes gerais; 4. Deliberação: Resolução para
Registro de Entidade e Inscrição de Programa no CMDCA; 5. Devolutiva: Dias 15 e 18 de Maio Movimento 18 de Maio “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes”; 6. Substituição Mesa Diretora; 7. Planejamento: Plano Municipal PPAC
(Programa Prefeito Amigo da Criança), PAIR (Programa de Ações Integradas e Referenciais de
Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes), Eventos, Medida SócioEducativa, FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). A senhora
presidente deu inicio a reunião começando pelo item 2. Aprovação das atas dos dias 25/04/2014 e
09/05/2014 colocadas para votação as atas dos dias 25/04/2014 e 09/05/2014 foram aprovadas
unanimemente sendo 11 votos, seguindo item 4. Deliberação: Resolução para Registro de Entidade
e Inscrição de Programa no CMDCA; A resolução que dispõe sobre regras e critérios para
concessão do registro de entidade e inscrição de programa de atendimento no CMDCA já discutida
nas últimas reuniões foi aprovada com 11 votos, passe-se 5. Devolutiva: Dias 15 e 18 de Maio Movimento 18 de Maio “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes” A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida reflete que o movimento em razão do
Dia 18 de Maio “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes” foi positivo, tanto dia 15 na Câmara Municipal, quanto dia 18 no Parque da Cidade, as
pessoas foram até a conselheira questionar o que significa a data, tivemos pouco tempo para
organização, foi um momento de aprendizagem para execução das ações, sentiu falta da presença dos
conselheiros nos dois dias, mas, depois dessa mobilização o conselho precisa planejar o que vai fazer
daqui pra frente, o trabalho não pode parar. A senhora presidente se dispõe dizendo que precisamos
pensar o que fazer agora, a questão da consolidação dos dados, a forma com que eles chegam até os
órgãos precisa ser estabelecida, se coloca também dizendo que sentiu falta da presença dos
conselheiros de direito. A conselheira Tutelar Kelly Cristina Galbieri coloca que já há uma comissão
discutindo esses dados, os números dificilmente irão bater, mas o conselho tutelar e os membros
dessa comissão continuarão trabalhando em cima desse assunto, já em relação ao dia 15 de Maio, faz
uma crítica em relação a organização do movimento, colocando que a conselheira tutelar Ana Claudia

Pellaes Mondragón se preparou para apresentação, porém não foi chamada para compor a mesa junto
as palestrantes no dia, considerando isso uma falha. A senhora presidente esclarece que em função
do pouco tempo para as apresentações, a exposição da conselheira não foi possível. O conselheiro
Denílson Ricardo André comenta também que o tema caberia a apresentação de muitos órgãos, além
do conselho tutelar, mas apesar do pouco tempo, considerou o resultado positivo, a presença do
Prefeito, do Promotor foram valiosas. No domingo foi fantástico! Considerando o pouco tempo, o
pequeno número de pessoas na organização, assim como todos os improvisos de estrutura, a
realização desse movimento valeu muito a pena. A ideia partiu da conselheira Rose Meire e, foi
fundamental, sem esquecermos da participação do CEDECA, da EMEB Rotary Club, Projeto Guri,
Secretarias de Esportes e da Cultura, entre todos outros que colaboraram para celebração da data foi
essencial. O conselheiro levanta a pequena participação dos conselheiros, dos técnicos, das
entidades, da rede de atendimento, enfim de todos envolvidos nessa causa. A conselheira Creusa
Aparecida Claudino reflete que devido o tempo curto, o movimento foi feito de forma tímida, no entanto
dar continuidade ao trabalho iniciado nesses dois dias é essencial. A conselheira Rosana Maria
Merighi comenta a urgência do PAIR na continuidade desse assunto, as crianças continuam
prejudicadas, o agressor continua convivendo com elas, os casos não param de chegar, mas
infelizmente são casos tratados apenas como papel. Coloca também que sentiu falta do vestir a
camisa! A presença das entidades, dos técnicos, dos funcionários, foi muito pequena. A conselheira
Creusa Aparecida Claudino expõe que os técnicos têm a função de sensibilizar e mobilizar as pessoas,
conhecer os motivos da ausência deles é importante, as condições de trabalho possa ser um dos
motivos, seguindo 6. Substituição Mesa Diretora a senhora presidente esclarece que a conselheira
Rose Meire Mendes de Almeida está trabalhando junto à comissão de registro, visitando as entidades,
portanto não poderá continuar na mesa diretora, pedindo que seja substituída. A seguir a senhora
presidente questiona se alguém tem interesse em compor, sendo que os conselheiros Ricardo Marge
Pereira e Daniel Rossin Polo dispõem para recomposição, próximo item 7. Planejamento: Plano
Municipal PPAC (Programa Prefeito Amigo da Criança), PAIR (Programa de Ações Integradas e
Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes), Eventos,
Medida Sócio-Educativa, FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) a
senhora presidente informa que o conselho precisa continuar o planejamento para o presente ano e
até a troca de gestão em 2015, logo a formação das comissões responsáveis pelos trabalhos é
imprescindível. Neste momento houve troca de idéias e de sugestões entre os conselheiros, resultou
na formação das seguintes comissões: Plano Municipal PPAC (Programa Prefeito Amigo da Criança):
Seguirá com os mesmos conselheiros da CMAA (Comissão de Avaliação e Acompanhamento), ficando
acertado que na próxima reunião ordinária será apresentado o mapa já preenchido sendo convidada a
comissão de acompanhamento, aqueles que não são conselheiros de direito, para participarem da
reunião. Está comissão, formada por conselheiros de direito, tem como objetivo AUXILIAR na
elaboração do plano de ação junto a Comissão PPAC: Monica Waage Palma, Maria Aparecida Ribeiro
da Costa, Célia Cerqueira de Araújo, Simone de Andrade Pligher e Denilson Ricardo André. Comissão
do PAIR (Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes): A conselheira Rose Meire sugere a publicação de uma resolução, onde
restará nomeada a comissão, bem como sugere ainda que seja dado um nome para o programa
jundiaiense, após isso daremos inicio da formação da comissão do PAIR. As intenções para

composição são: Claudinéia de Lima Abe, Selma Regina de Oliveira, Creusa Aparecida Claudino,
Claudio de Souza (mediante conversa com seu superior) e Rose Meire Mendes de Almeida. A senhora
presidente se manifesta colocando a necessidade do conselho organizar eventos importantes: Um
Café da Manhã para os Gestores das Entidades registradas no conselho (previsão final de Junho),
Aniversário do ECA ( previsão final de Julho), Palestra em parceira com a 33ª Subseção da OAB sobre
a Erradicação do Trabalho Infantil e o Fórum já previsto. O ouvinte Rodrigo P. Rodrigues,
representante da Associação Bom Pastor, comenta que trabalha da Universidade Paulista – UNIP, e
se o conselho precisar de espaço físico para realização dos eventos, ele pode ver a possibilidade da
realização ser na Universidade. A Comissão de Divulgação/Eventos se fez: Ricardo Marge Pereira,
Sandro Rogério de Souza, Claudia Tofoli Honório. Comissão Medida Sócio-Educativa: Alexandre
Moreno Sandri, Simone de Andrade Pligher, Soraia Cristiane Cardoso Santos e Rosana Maria Merighi.
A comissão do FMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente): A plenária
entende que precisa ser fundida com a já existente CPP (Comissão de Políticas e Programas): Célia
Cerqueira de Araújo, Creusa Aparecida Claudino, Daniel Rossin Polo, Elza Alves Pereira, Maria
Aparecida Da Silva, Maria Aparecida Ribeiro da Costa, Rosana Maria Merighi. Comissão de Registro:
Patrícia Ribeiro Pierassi, Rose Meire Mendes de Almeida e Elaine Cristina S.F Cavalcante. Próximo
item 3. Inscrição para informes gerais A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida informa que
mais uma vez a reunião do Conselho Municipal de Educação de Jundiaí não ocorreu essa semana
devido a falta de quórum, razão pela qual fez com que a conselheira refletisse sobre o que as pessoas
pensam dos conselhos, qual a visibilidade do município em relação a eles. A conselheira Rosana Maria
Merighi informa que dia 22/05/2014, terminou o evento em celebração a Semana da Adoção, e que
sentiu falta de muitas pessoas da rede de atendimento, dos representantes dos abrigos, das entidades,
dos Conselheiros de Direito. O público que prevaleceu foi dos pretendentes a adoção, é preciso
conscientizar a população sobre essa questão, a criança e o adolescente têm direito a uma família.
Atualmente se briga pela família biológica e esquece, muitas vezes, que o tempo passa para a criança,
e que a partir dos 5 ou 6 anos já praticamente não tem chance de ser adotada. O Sr. Gilberto José
dos Santos representante do Lar Helena Galimberti, se apresenta informando que a instituição em
convênio com a Prefeitura de Jundiaí está assumindo o Abrigo Municipal Nossa Casa, que em 01 de
Junho o trabalho terá inicio. Convida a todos para a Palestra com os temas: Neurodesenvolvimento,
Alfabetização e Consciência Fonológica, Neurociência e Educação realizada dia 07/06/2014, das 9h às
17h, no Hotel Center Park. A seguir a senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a
todos para a próxima reunião que será realizada no dia treze de junho de 2014 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.
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