Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e cinco de setembro 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 e ouvintes que assinaram o livro de
presença de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, às folhas
73 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Alexandre Moreno Sandri (Titular) e
Paulo Sérgio Cano Cardona (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 11/09/2015; 3. Devolutiva - Papel e
atribuição das comissões para inclusão no Regimento Interno; 4. Indicação de conselheiro para
composição do Conselho Municipal de Esportes e Lazer; 5. Devolutiva das Reuniões da
Comissão de Descentralização dos Conselhos Tutelares; 6. Deliberação: Solicitação Associação
Grupo de Apoio a Adoção – GAA Semente; 7. Informes Gerais. O senhor presidente deu início
solicitando à plenária a inclusão de dois itens: 8. Devolutiva Reunião Senhor Prefeito – Pedro
Antonio Bigardi e 9. Devolutiva 2º Encontro com candidatos a Conselheiro Tutelar, solicitação
esta, acatada pelos presente. Seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 11/09/2015: Colocada
para aprovação, a ata do dia 11/09/2015, foi aprovada por unanimidade, passa-se ao item 3.
Devolutiva - Papel e atribuição das comissões para inclusão no Regimento Interno: O senhor
presidente informa que as Comissões de Registro e de Políticas e Programas deram a devolutiva
quanto suas atribuições encaminhadas por email, que se sentem contempladas, para inclusão no
Regimento Interno. A conselheira Simone de Andrade Pligher sugere que criação de grupos de
trabalho para se reunirem conforme for surgindo demanda de trabalho. A conselheira Rose Meire
M. Almeida considera arriscado a formação de grupos, pois não haverá um disparador das
demandas, questionando, quem fará a reflexão das ações. O senhor presidente teme que esse
grupo ampliado, acabe sendo a plenária. A conselheira Simone de Andrade Pligher reflete como
empoderar o conselho, se, por exemplo, uma gestão não tiver profissionais do Direito para
estudar as legislações e/ou compor as comissões. A conselheira dá idéia do conselho fazer
parcerias com faculdades, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB ou Defensoria Pública. Dando
continuidade, a conselheira Rose Meire M. Almeida sugere que o Regimento Interno seja
encaminhado a todos conselheiros, para leitura e contribuições, não só quanto às comissões, mas
sim, de todo documento. Neste momento, a plenária delibera pelo envio. Seguindo item 4.
Indicação de conselheiro para composição do Conselho Municipal de Esportes e Lazer: O senhor
presidente informa que recebeu do Conselho Municipal de Esportes e Lazer - CMEL a solicitação
para indicar dois conselheiros (titular e suplente) representando o CMDCA junto ao CMEL. A
plenária então discute sobre a indicação de conselheiro para compor outro conselho, chegando a
conclusão que é complicado um conselho ter em sua composição conselheiros de outros
conselhos. A conselheira Rose Meire M. Almeida diz que só faz sentido ter representantes em
outros conselhos, se o conselheiro trazer para plenária, em forma de informes gerais, a devolutiva
das ações que aquele Conselho está trabalhando. A conselheira Roselaine Timóteo Maméde
sugere que seja encaminhado por email, a solicitação do CMEL, caso algum conselheiro que não
esteja presente se interesse. Passa-se ao item 5. Devolutiva das Reuniões da Comissão de
Descentralização dos Conselhos Tutelares: O senhor presidente informa que a Comissão (Rodrigo
Pierobon Rodrigues, Lucinda Cantoni Lopes e Valdir Lira) se reuniu duas vezes, em 14 e 21 de
Setembro, com a participação do Paulo de Tarso Hebling Meira - Diretor de Vigilância Social da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS para que contribua na
questão dos territórios com maior vulnerabilidade social; Antonio Donizete Candido da Secretaria
Municipal de Transportes contribuindo com a questão da acessibilidade do transporte público e
representantes dos dois Conselhos Tutelares (Jocilene Romilda Padilha e Jussania Rita Lamarca
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Scapin - 14 de Setembro) e Silene Aparecida de Souza Bernardes - 21 de Setembro) para juntos
pensarem na descentralização dos Conselhos Tutelares. Na última reunião, em 21 de Setembro,
com a visualização de mapas contendo o número de atendimentos por bairro/região do município
de Jundiaí, construído pela Diretoria da Vigilância Social, a comissão deliberou pela instalação do
3º Conselho Tutelar próximo ao Terminal Eloy Chaves, a mudança do 2ª Conselho Tutelar para
próximo do Terminal Vila Arens e a manutenção do 1º Conselho Tutelar próximo ao Terminal
Central. O senhor presidente informa também, que o critério utilizado pela comissão, conforme
deliberação do colegiado durante Reunião Ordinária em 17 de Julho de 2015 foi: “A plenária
então delibera para a regionalização do Conselho Tutelar, a acessibilidade, adensamento
demográfico e a vulnerabilidade sejam objetos de estudo em todo esse processo”. Por
unanimidade, a plenária delibera pela sugestão da comissão, sendo: A instalação do 3º Conselho
Tutelar próximo ao Terminal Eloy Chaves, a mudança do 2º Conselho Tutelar para próximo ao
Terminal Vila Arens e a manutenção do 1º Conselho Tutelar próximo ao Terminal Central. A
plenária delibera também pela publicação de uma resolução contendo: Que os conselhos
tutelares deverão estar instalados próximos aos terminais rodoviários; Que o 2º Conselho Tutelar
seja próximo ao Terminal da Vila Arens e o 3º equipamento próximo ao Terminal Eloy Chaves. Os
conselheiros e ouvintes presentes, sugerem que a prioridade seja para estruturação do 3º
equipamento, já que ainda não existe, mas que a mudança do 2º equipamento, também já
comece acontecer pelo órgão gestor (SEMADS), responsável por essas mudanças. A conselheira
Roselaine Timóteo Mamede questiona como ficará a questão dos atendimentos, que não forem
do território do equipamento que o munícipe procurar. A conselheira Simone de Andrade Pligher
comenta que esse assunto precisa ser indicado no Regimento Interno dos próprios conselhos
tutelares, que haja um atendimento de acolhimento, mesmo que não seja de abrangência do
equipamento. A ouvinte Carmen Lucia sugere que os próprios conselhos tutelares divulguem os
bairros de abrangência de cada equipamento. Próximo item 6. Deliberação: Solicitação
Associação Grupo de Apoio a Adoção – GAA Semente: O senhor presidente coloca que recebeu
da Associação Grupo de Apoio a Adoção – GAA Semente a solicitação para utilização do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, tendo em vista a deliberação do
colegiado em 10 de abril de 2015 indicando o percentual de 20% do FMDCA de Jundiaí para
incentivo ao acolhimento. A solicitação feita através do Oficio GAA Semente nº 79.2015 de 10 de
setembro de 2015 - Projeto “De mãos dadas” refere-se à contratação de palestrante (3 horas de
trabalho) e coffee-break (para 50 pessoas/dia) para capacitação destinada aos trabalhadores e
gestores das instituições de acolhimento e Programa Família Acolhedora oferecida pela
Associação Grupo de Apoio à Adoção Semente – GAA Semente, dia 09 de Novembro das 14h às
17h e 10 de Novembro das 19h ás 22h, na Escola de Governo e Gestão no Município, localizada na
Rua Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens. Na presença da representante da Associação, Ana Maria
Quaggio, a plenária delibera pela contratação dos serviços solicitados através do FMDCA de
Jundiaí, sendo que o convite será estendido também aos conselheiros de direito que se
interessarem. Passa-se ao item 8. Devolutiva Reunião Senhor Prefeito – Pedro Antonio Bigardi:
O senhor presidente diz que a mesa diretora esteve reunida com Excelentíssimo Senhor Prefeito
Pedro Antonio Bigardi com a seguinte pauta: 1. Planos Decenais e Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo; 2. Lei N.º 8.389, DE 25 DE MARÇO DE 2015 Institui a Política
Municipal para Infância e Adolescência de Jundiaí e o Plano Municipal para Infância e
Adolescência de Jundiaí –PMIA; 3. Propostas da “X Conferência Municipal dos Direitos a Criança e
do Adolescente”, realizada em 05, 06 e 12 de Março de 2015 e 4. Campanha do FMDCA Destinação do Imposto de Renda 2015-2016. O senhor presidente que todos esses itens da pauta
foram discutidos com Chefe do Executivo no sentido de apoiar essas ações, solicitações essas que
o Senhor Pedro Antonio Bigardi disse que irá apoiar para que sejam efetivadas. Seguindo item 9.
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Devolutiva 2º Encontro com candidatos a Conselheiro Tutelar: O senhor presidente informa que
o 2º Encontro foi em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A dinâmica foi em forma
de painéis, com perguntas problemas trazidas pelas políticas setoriais de Assistência Social,
Educação e Saúde (Gestão e Conselhos) e Atendimento Sócioeducatitvo. Os dez painéis foram
organizados com quatro candidatos cada, que tiveram até dois minutos para responderem as
perguntas. Neste momento, os candidatos presentes, disseram que gostaram da dinâmica do 2º
Encontro, pois, além dos temas estarem de acordo com o cotidiano dos atendimentos, o CMDCA
proporcionou a apresentação de forma mais qualificada. A aproximação do candidato com o
colegiado, diferente das últimas eleições, também foi pontuado. Os candidatos comentam
também que os convidados presentes, passaram ter conhecimento do trabalho realizado pelo
Conselho Tutelar. A conselheira Simone de Andrade Pligher comenta que a comissão está se
esforçando muito para que todo processo seja da melhor forma, e que este encontro foi
construído de forma coletiva com as demais políticas. Próximo item 7. Informes Gerais: O senhor
presidente convida para almoço em prol da Associação Acolhimento Bom Pastor, dia 27 de
setembro de 2015. O conselheiro Frederico de Godoi da Cruz convida para o “3º Encontro
Jundiaiense sobre T.D.A.H”, dia 20/10/2015, das 8h às 12h, no Auditório da Igreja Adventista. A
conselheira tutelar Ana Cláudia P. Mondragon convida para o Fórum Social, dia 17/11/2015, às
9h, na Fundação Antonio Antonieta Cintra-Gordinho (FAACG). A ouvinte Claudia P. Bento convida
para os presentes visitar a barraca da Pastoral de Integração do Menor – PAIM, na Feira da
Amizade, realizada neste final de semana. A conselheira tutelar Jussânia Rita L. Escarpin comenta
que o Jantar organizado pelo GAA Semente, realizado em 19 de Setembro, foi ótimo. A ouvinte
Ana Maria Quaggio comenta que a 2ª Capacitação realizada pelo GAA Semente será estendida
para toda rede de atendimento. A seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima, que será realizada no dia nove de outubro 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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