Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e seis de junho 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
65 verso e frente. Justificaram presença os conselheiros: Rose Meire Mendes de Almeida (Titular)
e sua suplente Rosaura Aparecida Almeida, Frederico de Godoi da Cruz (suplente). O senhor
presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues iniciou a reunião com a leitura da pauta: 1. Leitura da
Pauta; 2. Aprovação da ata do dia 12/06/2015; 3. Representação de conselheiros junto ao
Conselho Municipal de Educação; 4. Caminhada Aniversário do Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA em conjunto com GAA Semente em 12/07/2015; 5. Participação em Evento
Contra Redução da Maioridade Penal em 13/07/2015; 6. Apresentação da proposta da
Conferencia Municipal de Juventude; 7. Edital Projeto ITAÚ; 8. Devolutiva Plano Municipal de
Educação; 9. Devolutiva do Ministério Público a respeito de denúncia sobre Processo de Escolha
membros do Conselho Tutelar; 10. Devolutiva da Reunião com o relator do Plano Municipal de
Educação; 11. Devolutiva Comissão de Políticas e Programas 12. Formação de Conselheiros
CMDCA; Informes Gerais. Dando boas vindas aos presentes, o senhor presidente deu inicio com o
item 2. Aprovação da ata do dia 12/06/2015: Colocada para aprovação a ata do dia 12/06/2015
foi aprovada por todos conselheiros presentes, totalizando 13 votos, passando item 3.
Representação de conselheiros junto ao Conselho Municipal de Educação de Jundiaí: O senhor
presidente informa sobre a necessidade de indicação de conselheiros para representar o CMDCA
no Conselho Municipal de Educação de Jundiaí - CMEJ, que infelizmente a representante titular,
Rose Meire Mendes de Almeida, novamente não está presente, mas em contato feito com a
mesma, a conselheira disse que não havendo mais interessados, ela se coloca a disposição de
continuar representando o CMDCA no CMEJ. O senhor presidente pergunta se algum conselheiro
gostaria de compor como titular, não havendo manifestações, a conselheira Rose Meire Mendes
de Almeida continua como titular. Para representação, como suplente, apenas a conselheira
Michele de Almeida Alvares se interessa, sendo as representações acatadas pela plenária,
seguindo item 4. Caminhada Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA em
conjunto com GAA Semente em 12/07/2015: O senhor presidente informa que a inclusão deste
item, veio através da solicitação da conselheira Lucinda Cantoni Lopes, que propõe um
movimento para comemoração do Aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente – Dia
13/07/2015. Conforme informes gerais da última reunião, surgiu a idéia do CMDCA participar em
parceira com o Grupo de Apoio a Adoção - GAA Semente da caminhada em alusão ao Dia da
Adoção, idéia essa aceita pelos representantes do grupo, assim como pelos conselheiros. Neste
momento, a representante do GAA Semente, Lizandra M. Manoel faz uma rápida apresentação do
trabalho do grupo, e dá informações a respeito da 1ª Caminhada da Adoção, dia 12/07/2015, às
9h, no Parque da Cidade - Ponto de encontro Jardim Japonês. Finalizando o assunto, o senhor
presidente solicita que as entidades que se organizarem para algum tipo de comemoração para o
Aniversário do ECA, que encaminhem ao conselho para divulgação e possível participação,
próximo item 5. Participação em Evento Contra Redução da Maioridade Penal em 13/07/2015:
O senhor presidente informa para participação do evento contra redução da maioridade penal,
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dia 13/07/2015, às 13h, em São Paulo, conforme informes gerais, na última reunião, a mesa
diretora solicitou à secretaria executiva, que verificasse a disponibilidade de condução da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para levar os conselheiros que
tiverem interesse em participar. Neste momento, os conselheiros Miguel S. Oliveira, Priscila F.
Souza e a ouvinte Cristiane R. Quequeto se interessam em participar. O conselheiro Miguel S.
Oliveira considera importante que o CMDCA promova rodas de discussões com os jovens e com a
sociedade, pois já ouviu muitas controvérsias sobre o assunto. O conselheiro Florisvaldo Roberto
sugere diálogos nas escolas com pais e alunos, pelo mesmo motivo, opiniões equivocadas sobre o
assunto, porém, infelizmente agora é período de férias. A conselheira Michele de Almeida Alvares
informa que já reuniu pais nas Escolas Municipais de Ensino Básico – EMEB´s, para expor sobre o
tema. O ouvinte Patrícia Ribeiro Pierassi comenta que este assunto não vai se encerrar tão cedo,
ainda passará por várias votações, mas o que não pode, é parar com o trabalho, pois é papel no
CMDCA construir estratégias para discussão do assunto. A ouvinte Maria de Fátima Aparecida C.
Schmidt aproveita o assunto, informando que em 01 de Julho, às 19h30, neste espaço, haverá
Reunião Extraordinária da Rede Social Jundiaí, sendo pauta a Redução da Maioridade Penal. O
conselheiro André Santo dos Anjos comenta sua preocupação em relação à integração entre os
serviços, quanto mais os conselhos fortalecerem e apoiarem o trabalho das redes, mais
reconhecimento as redes sociais alcançarão. A conselheira Silvia Helena Natal reflete que se
sente surpresa, quando escuta os pais dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa em
meio aberto, dizerem que concordam a redução da maioridade penal, passa-se ao item 6.
Apresentação da proposta da Conferencia Municipal de Juventude: A conselheira Narriman
Camargo Lima faz uma rápida apresentação do trabalho realizado pelo Conselho Municipal da
Juventude de Jundiaí, em seguida, expõe a proposta da Conferência Municipal de Juventude, a ser
realizada em agosto, com data e local a ser divulgado posteriormente. Comenta também, que o
município deve apresentar 33 propostas e eleger delegados para a etapa estadual. Após
apresentação a conselheira, solicita aos presentes, apoio de todos para construção da
Conferência, disponibilizando uma lista para que os interessados, deixem seu contato, seguindo
item 7. Edital Projeto ITAÚ e 11. Devolutiva Comissão de Políticas e Programas: O senhor
presidente informa sobre abertura do Edital de apresentação de projetos pela Fundação Itaú
Social, que a secretaria executiva encaminhou email às entidades que quiserem apresentar seus
projetos, atendendo as exigências do Edital e tendo como base o Plano Municipal de Educação.
Expõe sobre a necessidade da realização de uma Reunião Extraordinária, para deliberação já que
o prazo de inscrição é até 15 de julho e não haverá reunião ordinária, antes desta data. Os
conselheiros deliberam pela realização da Reunião Extraordinária, que será realizada em 03 de
julho, próximos. O conselheiro Alcebíades Nascimento S. Junior aproveita dizendo que a
devolutiva com relação aos projetos apresentados conforme Edital do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA, será apresentada na próxima reunião, próximo
item 8. Devolutiva Plano Municipal de Educação e 10. Devolutiva da Reunião com o relator do
Plano Municipal de Educação: A conselheira Simone de Andrade Pligher comenta que a mesa
diretora leu o Plano Municipal de Educação e pontuou alguns itens partindo de políticas ligadas a
criança e ao adolescente, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e até mesmo da própria
Lei do CMDCA de Jundiaí, a qual prevê que o papel do conselho, é opinar e monitorar todas as
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políticas voltadas a este público, e com base nos apontamentos levantados durante a mesa
diretora, foi marcado uma reunião com o relator do Plano Municipal de Educação. A conselheira
informa que essa reunião aconteceu na última terça-feira, na Câmara Municipal, estando
presente ela, o senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues e o conselheiro Alcebíades
Nascimento S. Junior, os quais levaram um oficio ao relator no plano, o senhor Vereador Rafael
Turrini Purgato, considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
possui como competência a formulação e acompanhamento das políticas de atendimento de
crianças e adolescentes do Município. Esse documento foi encaminhado ao legislativo, mas
entenderam que não caberia a inclusão da proposta, pois teria que partir do Executivo. A
conselheira continua defendendo que o conselho faça um outro documento pontuando a visão do
conselho, já que muitos itens estão diretamente relacionados aos direitos da crianças e do
adolescente, e essa construção não foi em momento algum discutida dentro do CMDCA.
Considera que assuntos correlatos entre os conselhos, devam ser tratados a partir de resoluções
conjuntas, e não deliberados sem a consulta do outro órgão. O ouvinte Denílson Ricardo André
comenta que muitas vezes a CMDCA já deliberou assuntos envolvendo outros conselhos, sem
consulta prévia, sugerindo que os conselhos adotem a prática de montar pautas conjuntas. O
conselheiro Florisvaldo Roberto comenta que faz parte do Conselho Municipal de Educação de
Jundiaí, e também percebeu que houve uma omissão dos conselhos na construção do Plano
Municipal de Educação. Comenta também que infelizmente hoje o CMEJ é um órgão consultivo,
mas, já está na Câmara, a proposta de alteração para que seja deliberativo. A conselheira Eliane
da Silva Pinto comenta que faz parte do Conselho Municipal de Cultura, que também precisa que
da reformulação de sua lei, havia certa resistência por parte de alguns conselheiros, mas agora o
conselho conseguiu montar um grupo de trabalho para essa reformulação legislativa. A
conselheira aproveita o assunto, dizendo que em conjunto com o Conselho Municipal de
Patrimônio, conseguiram deliberar assuntos juntos, sendo uma iniciativa do próprio do Conselho
Municipal de Cultura. A conselheira Selma Regina de Oliveira reflete sobre a construção do Plano
Municipal de Educação, dizendo que percebeu pouca participação no geral, não só dos conselhos,
e agora que o plano já está para aprovação, as opiniões estão surgindo. Neste momento, a
plenária delibera a favor da elaboração de um documento, pontuando a opinião do CMDCA com
relação ao Plano Municipal de Educação, documento este, que será encaminhado aos
conselheiros via email, seguindo item 9. Devolutiva do Ministério Público a respeito de denúncia
sobre Processo de Escolha membros do Conselho Tutelar: A conselheira Simone de Andrade
Pligher informa que a Comissão Especial Eleitoral recebeu através da Secretaria Executiva do
conselho, um parecer da Promotoria da Infância e Juventude de Jundiaí, com o indeferimento de
uma denúncia feita pelo do Conselho Tutelar 1, para tomada de providência referente à
fiscalização do Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares de Jundiaí e ainda
requerimento de impugnação de candidatas do conselho. A conselheira informa que o
documento estará disponível na Secretaria Executiva, com vista pública, e quem tiver interesse,
pode solicitar para ter acesso aos detalhes da denúncia. A conselheira informa também, que para
deixar o mais transparente possível, a comissão pretende deixar disponível no site do CMDCA,
documentos como este, assim como as memórias das reuniões da comissão. A conselheira tutelar
Ana Claudia Pellaes Mondragón coloca que esta denúncia partiu dos dois Conselhos Tutelares, e
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não apenas no Conselho Tutelar 1, devido algumas fatos envolvendo o Processo de Escolha dos
membros do Conselho Tutelar. A conselheira tutelar diz que durante uma ação num bairro, um
conselheiro tutelar ouviu que o Senhor Vice-prefeito Durval Orlato e Senhora Vereadora Marilena
Perdiz Negro comentaram sobre o Processo de Escolha dos conselheiros tutelares, e que devido
ao número insuficiente de inscrições, eles pedem a um munícipe que se candidate a vaga, que a
inscrição daquela pessoa já havia sido realizada, mesmo sem a apresentação de documentos. A
conselheira tutelar afirma que esta conversa foi gravada, e que todos os conselheiros do Conselho
Tutelar 1, já tiveram acesso e ouviram. Dispõe também, que este assunto já foi levado à
Promotoria da Infância e Juventude de Jundiaí, assim como a candidatura de ex-conselheiras do
CMDCA. Os membros da Comissão Especial Eleitoral Simone de Andrade Pligher, Roselaine
Timoteo Mamede e Alcebíades Nascimento S. Junior dizem sobre a gravação desta conversa, um
assunto desconhecido pela comissão, e que será discutido na próxima reunião do grupo. O
conselheiro André Santos dos Anjos comenta que alguns candidatos a vaga de conselheiro tutelar
que não têm contato com o colegiado que elegerá os próximos conselheiros, estão se sentindo
prejudicados, perante aqueles que já possuem contato com representantes de entidades e
escolas, etc. O senhor presidente coloca que conforme prevê no edital, o CMDCA organizará
reuniões convidando o colegiado e os candidatos para se apresentarem, dando oportunidade a
esses candidatos, que se sentem em desvantagem. A conselheira Simone de Andrade Pligher
espera que a comissão tenha apoio de outros órgãos para mobilização e divulgação da eleição,
próximo item 12. Formação de Conselheiros CMDCA: O senhor presidente informa que nenhuma
sugestão para formação de conselheiros do CMDCA foi encaminhada à secretaria executiva, que a
mesa diretora pensou em construir uma proposta de trabalho, convidando os conselheiros
interessados no assunto, para próxima reunião da mesa de diretora. Informes Gerais: A ouvinte
Maria de Fátima Aparecida C. Schmidt convida para encerramento da Semana Municipal de
Conscientização sobre Drogas, a ser realizada em 26 de Junho, às 14h, no Auditório Elis Regina. A
seguir o senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues declara encerrada a reunião, convidando
a todos para a próxima, está extraordinária, que será realizada no dia três de julho 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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