Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezesseis, às 08h30, na E.E. Profª Alessandra
Cristina R. O. Pezzato, na Av. Presbítero Manoel Antonio Dias Filho, nº1524, Bairro Residencial
Jundiaí – 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 82 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Karla Caroline Barbosa
Andrilli (Suplente), Michélle Aguilher da Costa (Titular), Lucinda Cantoni Lopes (Suplente), Rose
Meire M. Almeida (Titular) e Patricia Ribeiro Pierassi (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
12/02/2016; 3. Apresentação: Trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA; 4. Apresentação: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA e Resumo Orçamentário/Financeiro de 2015; 5. Apresentação do
Fórum Intersetorial sobre Sexualidade na Adolescência a ser realizado em 31/03/2016; 6.
Apresentação: Trabalho do Conselho Tutelar; 7. Informes Gerais. O senhor presidente dá
inicio a reunião, esta descentralizada, solicitando a todos que se apresentem. Após
apresentação de todos, passa-se ao item 2. Aprovação da ata do dia 12/02/2016: Colocada
para aprovação, a ata do dia 12/02/2016 foi aprovada por unanimidade, seguindo itens 3.
Apresentação: Trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA; 4. Apresentação: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente FMDCA e Resumo Orçamentário/Financeiro de 2015; 5. Apresentação do Fórum Intersetorial
sobre Sexualidade na Adolescência a ser realizado em 31/03/2016: Com apresentação
exposta (ANEXO), o senhor presidente deu inicio a apresentação do trabalho e de que como é
organizado o CMDCA. Explicou também o que é o FMDCA e apresentou o resumo
orçamentário/financeiro de 2015. Finalizou, apresentando a programação do Fórum
Intersetorial sobre Sexualidade na Adolescência, a ser realizado em 31 de Março, das 8h30 às
16h, na UNIP Jundiaí, e que os cartazes para divulgação poderão ser retirados no final da
reunião. A ouvinte Claudia Pereira Bento questiona se o CMDCA não pode disponibilizar um
onibos para levar os adolescentes até o Fórum. O senhor presidente diz que irá verificar junto
ao Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL. Comentou também que além deste
Fórum, conforme Plano de Ação 2016, o CMDCA organizara o evento em alusão do Dia 18 de
Maio- Dia Nacional de Combate a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que se
realizará em 18 de Maio, das 8h às 12h, na UNIP de Jundiaí. Outro encontro que a Comissão de
Divulgação e Mobilização está planejando, este ainda em fase de discussão, é um Fórum
Regional sobre Trabalho Infantil, a ser realizado em 13 de Julho, na Escola de Governo e Gestão
do Município. A seguir, o senhor presidente passa a palavra à conselheira tutelar Claudia Tofoli
Honório, representante do Conselho Tutelar III. 6. Apresentação: Trabalho do Conselho
Tutelar: A conselheira tutelar se apresenta, dizendo que está representando o Conselho
Tutelar III, instalado em Janeiro de 2016, o qual atende a região do Parque Residencial Jundiaí.
Comenta que infelizmente a população tem uma imagem distorcida do Conselho Tutelar, na
maioria dos casos, a imagem de policia. Esclarece que é um órgão de encaminhamento, não
tem poder de justiça e de decisão e que seu objetivo é zelar e proteger os Direitos das Crianças
e Adolescentes. Diz também, que é papel do conselheiro, conhecer toda rede de atendimento
da população infanto-juvenil, e na falta de algum serviço é sua atribuição indicar ao Poder
Público. Outra atribuição do órgão é fazer apontamentos no Orçamento Público Municipal.
Neste momento, se dirigem a frente, os conselheiros tutelares Jussania Rita Lamarca Escarpin
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(Conselho Tutelar II – Região Central) e Adilson Santo de Azevedo (Conselho Tutelar I – Região
da Vila Arens). A conselheira Jussania Rita Lamarca Escarpin diz que o Conselho é um serviço de
Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre trabalhando em conjunto
como a família. O conselheiro Adilson Santo de Azevedo diz que o equipamento está de portas
abertas para população conhecer um pouco mais e desmistificar o trabalho do Conselho. A
conselheira Claudia Tofoli Honório, comenta que o papel do Conselho, também é fornecer
dados para e ajudar no diagnóstico da realidade das Crianças e Adolescentes, que nesse pouco
tempo de atuação, o Conselho Tutelar III, já diagnosticou que a drogadição é um problema
freqüente em sua área de atuação. Considere importante a aproximação entre Conselho
Tutelar, Escola e a Família. A adolescente Vitória Pires acha que essa imagem de policia, afasta
o jovem do Conselho, questionando se este afastamento atrapalha nas decisões. A conselheira
diz que é fundamental a proximidade do jovem, quanto mais perto, mais ajudará na decisão do
colegiado. A adolescente Brunna Souza questiona se essa imagem distorcida do Conselho
Tutelar, foi criada ou sempre existiu. A conselheira explica como se deu a criação do órgão,
infelizmente, o papel de mediador é confundido com o papel de decisivo nas ações. O ouvinte
Marcos Hernandes questiona se os três Conselhos possuem acessibilidade e se há dados sobre
a fila de espera de crianças e adolescentes deficientes em para serem atendidos pelas
instituições especializadas. Os representantes dizem que o Conselho Tutelar III possui, o
Conselho Tutelar I também, e o Conselho Tutelar II, o acesso é limitado, porém, está em fase
de mudança de endereço. Com relação a fila de espera, a conselheira Claudia Tofoli Honório diz
que não, mas em conjunto com o CMDCA, esses dados podem ser obtidos. Neste momento, o
senhor presidente agradece a presença dos Conselheiros Tutelares, seguindo para o item 7.
Informes Gerais: O senhor presidente informa que nesta manhã, o Centro de Defesa da Criança
e Adolesacente – CEDECA receberá o cheque pelo Fundo de Assistência Social dos Agentes
Fiscais de Renda do Estado de São Paulo –FUNDAFRESP que financiará por um
ano o Projeto Mudando o Jogo do Parque Centenário. Estará presente o senhor prefeito Pedro
Bigardi. O senhor presidente também informa, que através de um convênio firmado com
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL Campinas, para desconto nos cursos de
pós-graduação aos conselheiros do CMDCA e representantes de Instituição registradas no
Conselho. A conselheira Ana Maria Quaggio convida para Capacitação sobre adoção, em 15 de
Março, das 19h às 22, no CREAS, organizada pelo GAA Semente. O conselheiro Alexandre
Moreno Sandri convida para o I Encontro Nacional de CAPS Infantojuvenis, a ser realizado em
04, 05 e 06 de maio, em Jundiaí (local a definir). Informa como se dará o Encontro e convida
quem tiver interesse em participar das reuniões da Comissão Organizadora, entrar em contato
para ter mais detalhes do encontro. Neste momento, o senhor presidente chama os
adolescentes para se dirigirem a frente, e sorteia dois livros do Estatuto da Criança e do
Adolescente – ECA. Finalizando, informa sobre a reunião da REDECA, em 26 de fevereiro, às
14h, no Complexo da Argos. A seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima, que será realizada no dia onze de março 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.
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