Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e oito de março 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 28 verso
e 29 frente. Justificaram ausência os conselheiros: Elisangela Trindade (titular), Rose Meire
Mendes de Almeida (Titular) e sua suplente Elza Alves Pereira, Patrícia Ribeiro Pierassi
(Suplente), Daniel Rossin Polo (Titular), Sandro Rogério de Souza (Suplente), Selma Regina
de Oliveira (Suplente) e Claudio de Souza (Titular). Após cumprimentar e agradecer a
presença de todos, a senhora presidente Denílson Claudia Tofoli Honorio, declarou aberta a
plenária com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do dia
14.03.2014; 3. Informes Gerais; Às 8h ocorrerá aprovação da ata da última reunião e às
8h30 início da plenária de recomposição do segmento “Movimentos e entidades de
defesa da melhoria de condições de vida da população”. A senhora presidente Claudia
Tofoli Honório iniciou a reunião com item 2. Aprovação da ata do dia 14.03.2014 colocada
para votação a ata do dia 14.03.2014 foi aprovada pelos 11 (onze) conselheiros presentes,
sem abstenções, seguindo 3. Informes Gerais A conselheira Rosana Maria Merighi informa
que a reunião da REDECA ocorrerá hoje, 28 de março, às 14h, na Associação e Comunidade
Casa de Nazaré, acrescenta que o objetivo da rede é juntar todos que trabalham envolvendo
a criança e o adolescente, seja setor público ou sociedade civil, as reuniões acontecem
mensalmente, sempre na última sexta-feira, antes realizadas em apenas um local, mas
começou-se então diversificar os locais, a conselheira também coloca que ao participar da X
Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência realizada em 27 de março, sentiu falta de
representantes ligados a criança e ao adolescente. A conselheira tutelar Ana Claudia P.
Mondragon comenta que ao visitar a Fundação Antonio Antonieta Cintra Gordinho – FAACG
a instituição disponibilizou seu espaço, caso a REDECA queira utilizar o local para reuniões,
a fundação apóia a ação. A ouvinte Lucinda Cantoni Lopes convida para o Encontro na
Pastoral do Menor, dias 29 de março, das 8h às 12h, na Paróquia Santa Terezinha - Vila Rio
Branco. O conselheiro Luiz Alessandro Baggio informa que dia 05 de abril, às 8 horas, será
realizada a Caminhada Solidária da Campanha do Agasalho, a concentração acontece às
8h30, no Centro Esportivo José Pedro Raimundo, localizado na Rua Tiradentes, nº 50, Vila
Rio Branco, o percurso será de 2 km, e o material arrecado será destinado às famílias
carentes por meio do Fundo Social de Jundiaí. O conselheiro Denílson Ricardo André lembra

todos os presentes sobre a tarde cultural da EMEB Rotary Club, dia 29 de março, das 14h às
16h30. A conselheira tutelar Ana Claudia P. Mondragon esclarece sobre a posição do
conselho tutelar diante do assunto levantado na última reunião ordinária em dia 14 de março
em relação à Associação Beneficente Lar do Caminho, informando que como se tratava de
uma questão de documentação de registro o Conselho Tutelar não tinha como averiguar, pois
não faz parte de suas atribuições, apenas verificou se a instituição tinha cadastro no CMDCA
e que este órgão sim é responsável pela verificação de documentos. A senhora presidente
comenta que o conselho tutelar poderia ter se atentado pelo fato das crianças serem de outro
município e haver casos de irmãos separados, ao que a Conselheira Tutelar esclarece que
havia uma determinação judicial neste sentido. A Sra. Presidente aproveita para informar aos
conselheiros de direito que o Conselho Tutelar 2 vem passando por problemas internos,
ocasionados principalmente pelo mau relacionamento entre as conselheiras, e infelizmente
acabam refletindo no atendimento prestado à comunidade, contudo informa que tais
problemas já foram levados a Vara da Infancia e Juventude, bem como ao Ministério Público
da Infancia e estes tomaram as medidas cabíveis. Ressalta que uma reunião para tentativa
de conciliação já fora marcada. A conselheira tutelar Leila Fachini pede a palavra e diz que é
interessante que a rede seja informada de que tal conciliação acontecerá nesta tarde, 28 de
março, e por este motivo o conselho tutelar 2, no período da tarde, estará apenas com
atendimento administrativo e plantão. A ouvinte Lucinda Cantoni Lopes informa que a
Pastoral do Menor foi procurada pelas conselheiras tutelares, a ajuda foi solicita com a
intenção de discutir os procedimentos e auxiliar em relação às diversas desavenças
ocorridas, a ouvinte acredita que a falta de um regimento interno pode agravar a situação. A
conselheira Creusa Aparecida Claudino considera que o conselho tutelar deve ter no CMDCA
um interlocutor para resolução dos seus problemas internos, parabeniza as conselheiras e a
Pastoral do Menor pela tentativa de conciliação, pois além da questão do regimento interno,
outros fatores estão dentro dessa dificuldade, defende que os profissionais que trabalham na
ponta de rede, trabalho difícil, devem contar com quem os ouça, precisamos pensar nisso. A
ouvinte Matilde Zichel Manzato, representante da Pastoral do Menor, relata que as
conselheiras tutelares foram procurá-los na tentativa de resolver os problemas que estão
enfrentando, para atenderem melhor a população que procuram o serviço, contribui dizendo
que considera o trabalho desgastante, pois não são casos fáceis de serem resolvidos, mas
acredita no trabalho no grupo e neste momento as conselheiras precisam de atenção. A
conselheira Simone de Andrade Pligher reforça a necessidade da capacitação continuada,
mas considera o bom relacionamento entre os conselheiros tutelares importantíssimo, pois os
casos não são fáceis de serem resolvidos e se trabalhados em grupo facilita muito o dia a dia,
encerrando o assunto. A conselheira Rosana Maria Merighi levanta a questão dos casos de
mães com deficiência intelectual (rebaixamento), reforça para toda rede que essas mães
necessitam de mais atenção, seguindo a senhora presidente Claudia Tofoli Honório deu início

a plenária de recomposição do segmento “Movimentos e entidades de defesa da
melhoria de condições de vida da população”, ressalta, a presidente, que embora sejam
apenas duas vagas para compor o CMDCA, este conselho precisa da participação de todos e
convida a todas as candidatas a participarem das reuniões, dos eventos promovidos pelo
conselho de direitos, independentemente do resultado desta eleição. Os candidatos e
delegados pré-inscritos assinaram a lista de presença e os candidatos fizeram uma sucinta
apresentação, continuando cada um do grupo (delegados e candidatos) votou em dois
candidatos, apurou-se os votos, chegando a um resultado. Mas foi necessária nova votação,
pois, o edital de convocação o horário de recebimento da documentação apontava das 8h30
às 9h30, e a chegada de uma candidata dentro deste horário, fez com que fosse repetida a
votação, apurados os votos constatou-se empate no segundo lugar entre as candidatas:
Izabelle de Oliveira e Soraia Cristiane Cardoso dos Santos, a presidente apresentou o fato e
as próprias candidatas entraram em um consenso, afirmando a candidata Sra. Soraia
Cristiane Cardoso dos Santos que tendo a Sra. Elaine Cristina sido eleita e ambas fazerem
parte de uma mesma instituição abria mão da vaga de titular em favor de Izabelle de Oliveira
o mesmo ocorrendo em relação ao terceiro lugar, após consenso, resolvendo o empate entre
as candidatas chegou-se ao seguinte resultado: Eleitas como titulares: ELAINE CRISTINA
DOS S. F. CAVALCANTE e IZABELLE DE OLIVEIRA e SORAIA CRISTIANE CARDOSO
SANTOS e MARIANA LEITÃO AMARAL como suplentes, recompondo assim o segmento
“Movimentos e entidades de defesa da melhoria de condições de vida da população”. A
seguir a senhora presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima
reunião, que será realizada no dia onze de abril 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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