Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e sete de novembro de dois mil e quinze, às 08h30, Sindicato dos
Metalúrgicos de Jundiaí, localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 240, Vila Isabel –
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 78 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Simone De Andrade
Pligher (Titular), Elaine Cristina S. F. Cavalcante (Titular), Michélle Aguilher da Costa, Miguel
da Silva Oliveira, Valdir Ambrósio de Lira e Alcebíades Nascimento Silva Júnior (Titular) e
seu suplente Florisvaldo Roberto. 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 13/11/2015; 3.
Devolutiva – Participação de Conselheira no “II Seminário Internacional Desfazendo
Gênero”, de 04 a 07 de Setembro, na Universidade Federal da Bahia; 4. Deliberação:
Formação da Comissão de Divulgação e Mobilização; 5. Deliberação: Minuta de Edital
para Apresentação de Projetos; 6. Devolutiva: Reuniões Comissão Municipal de
Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual – CMEVESCA; 7. Informes Gerais. O
senhor presidente, solicita a inversão da pauta, até a chegada de mais conselheiros, dando
inicio pelo item 3. Devolutiva – Participação de Conselheira no “II Seminário Internacional
Desfazendo Gênero”, de 04 a 07 de Setembro, na Universidade Federal da Bahia: Através
do tema: “Gênero e Educação: Considerações a partir da Teoria QUEER”, a conselheira
Aline Aleixo dá inicio a apresentação (ANEXO) sobre sua participação no “II Seminário
Internacional Desfazendo Gênero”, de 04 a 07 de Setembro, na Universidade Federal da
Bahia. Após explanação, a plenária discute sobre a importância do tema e que é preciso ser
muito mais divulgado. A ouvinte Rose Gouvea, representante da ONG Aliados, comenta
que vem fazendo algumas apresentações, até mesmo já estiveram na Rede Estadual de
Ensino. A conselheira Rose Meire M. Almeida questiona sobre a posição do CMDCA quanto
às informações apresentadas, sugerindo a formulação de um documento contendo a
posição do Conselho e que este seja encaminhado à Câmara Municipal e outros órgãos. A
ouvinte Claudia Pereira Bento diz que a luta sobre esse assunto deve ser de todos,
educando desde a infância, sobre a questão de gênero. Finalizando, a conselheira Aline
Aleixo se coloca a disposição para maiores esclarecimentos, dizendo que a questão de
gênero não é a luta de apenas um grupo e sim de todos, seguindo item 4. Deliberação:
Formação da Comissão de Divulgação e Mobilização: O senhor presidente explica sobre a
necessidade da Formação da Comissão de Divulgação e Mobilização, devido a quantidade
de ações que o Conselho irá realizar no próximo, conforme Plano de Ação 2016. Os
conselheiros que se dispuseram participar da Comissão são: Lucinda Cantoni Lopes,
Narrimam Camargo Lima, Rodrigo Pierobon Rodrigues e Pedro Geraldo de Campos Neto
(por manifestação de interesse). Neste momento, a plenária discute formas para
divulgação da Campanha de Destinação do Imposto de Renda, neste curto período de
tempo. O senhor presidente comenta que a divulgação por email, o contato com os jornais,
TV e visita em algumas empresas já está acontecendo. Comenta também, que algumas
divulgações, vem acontecendo em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa,
dizendo aos presentes que também ajudem na mobilização, passa-se ao item 6.
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Sexual – CMEVESCA: A conselheira Rose Meire M. Almeida comenta que a Comissão vem
solicitando, mensalmente, através de ofícios, dados dos atendimentos sobre Violência
Sexual para os Conselhos Tutelares, Ambulatório de Saúde da Mulher, Vigilância
Epidemiológica e Delegacia de Defesa da Mulher. A conselheira diz que na última
solicitação a Comissão teve problemas com o envio dos dados do Conselho Tutelar II, pois
se manifestaram informando que “O CONSELHO TUTELAR DE JUNDIAÍ II, em atendimento
ao ofício em referência, o qual solicitou informações complementares dos dados referentes
a violência sexual já encaminhados anteriormente, informar que este órgão não dispõe de
estrutura necessária para levantamento e apresentação de tais informações da forma
como solicitado”. Após leitura, a conselheira comenta que a CMEVESCA, deliberou para
que o assunto seja levado ao CMDCA, para que saia alguma proposta quanto ao não
fornecimento dos dados que estão subsidiando o trabalho da Comissão. A plenária, então,
delibera pela reiteração do pedido ao Conselho Tutelar II, através de oficio, sendo que a
não apresentação dos dados, será levada para ciência da Comissão Disciplinar e do
Ministério Público, próximo item 5. Deliberação: Minuta de Edital para Apresentação de
Projetos: O senhor presidente dá inicio a leitura da Minuta do Edital de Chamada Pública
para inscrições de projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente às entidades registradas neste CMDCA e que tenham programas
de atendimento às crianças e adolescentes. Após leitura, algumas alterações são feitas e a
minuta do Edital é aprovada por unanimidade. O senhor presidente informa que a minuta
será tramitada através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social SEMADS à Secretaria Municipal de Administração e de Negócios Jurídicos, para analise e
providências necessárias quanto sua publicação, passa-se ao item 7. Informes Gerais: A
conselheira Rose Meire M. Almeida informa que o Conselho Municipal de Educação se
pronunciará oficialmente sobre o tema de evasão escolar na Câmara Municipal. As demais
informações, dia e horário, a conselheira informará posteriormente. A conselheira também
reitera o pedido, conforme ata da reunião do dia 23 de outubro de 2015, para que o
Orçamento Criança e Adolescente – OCA, seja apresentado ao CMDCA antes de sua
aprovação da Câmara Municipal. O senhor presidente informa que na próxima reunião
ordinária, um representante da Secretaria Municipal de Finanças, irá apresentar o OCA do
ano de 2015. A conselheira Narrimam Camargo Lima informa que ela e o conselheiro Pedro
Geraldo de Campos Neto participaram da Conferência Estadual da Juventude e que foram
eleitos para a etapa Nacional, que será realizada em Dezembro próximo. A seguir o senhor
presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima, que será
realizada no dia onze de dezembro 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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