Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e oito de agosto 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
70 verso e 71 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Silvia Helena Natal (Suplente),
Rosaura Aparecida De Almeida (Suplente), Selma Regina de Oliveira (Suplente), Elaine Cristina S.
F. Cavalcante (Titular), 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 14/08/2015; 3.
Devolutiva Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 4. Indicação de
Conselheiro de Direitos para Formação da Comissão Disciplinar - Conforme Lei nº 8372/2014,
Art. 29; 5. Devolutiva Conferência Municipal da Juventude de Jundiaí; 6. Devolutiva 1ª Sabatina
– Processo de Escolha Conselho Tutelar; 7. Reunião ampliada entre Conselhos Municipais de
Direito; 8. Informes Gerais. O senhor presidente deu início a reunião iniciando-se pelo item 2.
Aprovação da ata do dia 14/08/2015: Colocada para aprovação, ata do dia 14/08/2015 foi
aprovada por unanimidade, seguindo item 3. Devolutiva Conferência Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente: A servidora Alda Renata Orsi Machado, Psicóloga e Coordenadora do
Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Jardim Tamoio, eleita delegada durante a
Conferência Regional de Campinas dos Direitos da Criança e do Adolescente, para representar o
município de Jundiaí, dá inicio a apresentação (ANEXO) de sua participação na Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em 16, 17 e 18 de Agosto, na cidade
Ribeirão Preto. Durante a apresentação, comenta que a participação de Conselheiros Tutelares foi
expressiva, que o Estado de São Paulo será representado na Conferência Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente por 58 delegados, que foram apresentadas a aprovadas 25 moções em
diversas áreas, entre elas Educação, Saúde e Trabalho. Quanto à representação de crianças e
adolescentes, a adolescente Bruna, do município de Joanópolis, representará o Estado de São
Paulo. Comenta também que um dos assuntos mais discutidos foi a participação do adolescente
das reuniões dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, se podem ter
direito a voz e voto, passa-se ao item 4. Indicação de Conselheiro de Direitos para Formação da
Comissão Disciplinar - Conforme Lei nº 8372/2014, Art. 29: O senhor presidente coloca sobre a
necessidade da recomposição da Comissão Disciplinar encarregada do controle e fiscalização da
atuação dos Conselheiros Tutelares, já que a representação do CMDCA foi alterada devido à troca
da gestão. Neste momento, nenhum conselheiro se interessa em compor a comissão, até que o
senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues se dispõe participar, próximo item 5. Devolutiva
Conferência Municipal da Juventude de Jundiaí: A conselheira Narrimam Camargo Lima,
representante da Coordenadoria da Juventude, dá inicio a apresentação do vídeo https://www.facebook.com/227034494027268/videos/vb.227034494027268/988287631235280/
?type=2&theater com as atividades desenvolvidas durante a Conferência Municipal da Juventude
de Jundiaí. Após o vídeo, comenta que participaram do encontro aproximadamente 369 pessoas
credenciadas, entre jovens e adultos, e que durante as reuniões ao longo do processo contaram
com a participação de aproximadamente 640 pessoas e a visita em 28 escolas. A conselheira diz
que o alcance de tantas pessoas e a avaliação positiva do encontro não seria possível sem as
parcerias ao longo de todo processo de organização (voluntários que trabalharam no dia,
Secretaria Municipal de Transporte, CMDCA, CIJUN, entre tantos outros órgãos). Informa que
foram eleitos 30 delegados para representar o município de Jundiaí durante a etapa regional, e
deliberadas 140 propostas, entre elas: Criação de mais oficinas dentro das Escolas Estaduais;
Potencialização dos grêmios estudantis e várias moções contra a redução da maioridade penal.
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Finaliza expondo que os conselheiros precisam do CMDCA precisam trazer o empoderamento
desses jovens ao Conselho, pois eles estão organizados e querem ser ouvidos. Neste momento, o
conselheiro Pedro Geraldo de Campos Neto comenta sua participação na mediação na roda de
conversa no tema de Esporte e Lazer, que tentaram tirar o foco de apenas os esportes de alto
rendimento e discutiram formas para aproximar a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer dos
jovens. O conselheiro comenta também, que durante as propostas descobriram que não basta a
Secretaria fazer apenas eventos esportivos, mas que a integração com outras Secretarias e órgãos
como Educação, Cultura, Saúde, Juventude são essenciais para atrair todos públicos, inclusive as
família. A ouvinte Patricia Ribeiro Pierassi pergunta se nesse projeto, os Centros Esportivos
estarão envolvidos. O conselheiro diz que não são todos os Centros Esportivos, pois a intenção da
Secretaria é levar esses equipamentos até as escolas, contando com mais adesão por parte dos
jovens. A conselheira Michele de Almeida Alvares questiona se durante a Conferência houve a
discussão da infra-estrutura e equipamentos para pratica do Skate, pois hoje, por exemplo, o
Sororoca não oferece como antes. O conselheiro comenta que hoje as escolas possuem essas
estruturas, mas a maioria dos jovens reivindicam por obstáculos, para poderem transitar pela
cidade. A conselheira Rose Meire M. Almeida pergunta sobre a possibilidade das atividades
oferecidas pelos Centros Esportivos serem fora do horário comercial. O conselheiro informa que
há atividades em diversos horários, e não apenas durante o comercial, que falta talvez o que
esteja faltando é divulgação da programação. A conselheira Narrimam Camargo Lima comenta
também da questão dos grêmios estudantis, que infelizmente algumas escolas, interpretam a
atuação de maneira equivocada, pois até já chegou até a Coordenadoria, a questão da aplicação
de advertências aos alunos que se organizam para lutar pelos seus direitos. A conselheira Rose
Meire M. Almeida sugere que sobre este assunto o CMDCA se pronuncie junto a Diretoria de
Ensino, informando que tomou ciência dessa questão e que isso contraria as normativas sobre
participação e protagonismo juvenil. A seguir, a plenária discute maneiras se aproximar os jovens
e a população das reuniões do CMDCA, talvez a realização de reuniões em horários alternativos
ou em locais mais próximos às comunidades, seria uma tentativa, próximo item 6. Devolutiva 1ª
Sabatina – Processo de Escolha Conselho Tutelar: O senhor presidente comenta sobre a
realização da 1ª Sabatina com os candidatos ao Processo de Escolha dos membros do Conselho
Tutelar, passando a palavra ao conselheiro integrante da Comissão Especial Eleitoral Miguel da
Silva Oliveira informa o encontro deu inicio com a Exposição sobre Atribuições do Conselho
Tutelar, pelo integrante da comissão, Paulo de Tarso H. Meira, que 51 candidatos participaram e
aproximadamente 45 pessoas entre conselheiros e convidados estiveram presentes no dia 21 de
Agosto de 2015, na UNIP de Jundiaí. O conselheiro parabeniza o trabalho do grupo e comenta que
a Comissão gostou muito do desenvolvimento com que os candidatos responderam as perguntas
disponibilizadas pela comissão e pelos convidados. Que ao final, gravaram um vídeo que será
divulgado na página do CMDCA. Alguns candidatos estiveram presentes e comentaram que
acharam o termo sabatina um pouco pesado; que as perguntas foram disponibilizadas em cima da
hora; a questão da não avaliação pela comissão antes de remeter as perguntas vindas dos
convidados; a gravação do vídeo que se estendeu muito; além da divulgação de uma matéria feita
pela Secretaria de Comunicação citando apenas a entrevista de três candidatos. Os membros da
comissão colocam que todas as pontuações vindas dos candidatos são importantes, serve de
experiência para a organização do próximo encontro, se houver, seguindo 7. Reunião ampliada
entre Conselhos Municipais de Direito: O senhor presidente informa sobre a reunião ampliada
que ocorrerá com os conselheiros de direito, no dia 15 de Setembro, às 19h, na Escola de Governo
e Gestão do Município. O ouvinte Denílson Ricardo André aproveita o momento para convidar
todos os presentes, passa-se ao item 8. Informes Gerais: A ouvinte Roberta Ribeiro, assistente
social da Vigilância Epidemiológica, solicita um espaço para explicar como surgiu o assunto trazido
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até a plenária do dia 31 de julho de 2015, sobre a devolutiva pelo Conselho Tutelar de alguns
encaminhamentos. Comenta que é um grupo de representantes de hospitais, que se reúne há
cada 02 meses, para discutir vários assuntos ligados à saúde, e em uma das reuniões, surgiu o
assunto das devolutivas das notificações encaminhadas ao Conselho Tutelar. A ouvinte diz que
durante a reunião foi solicitado para que os hospitais também entrem em contato com o
Conselho Tutelar, para saberem dos casos encaminhados. Outro assunto discutido foram os casos
de suspeita de violência sexual (pelos próprios pais) quando a criança/adolescente fica internado
(internação social), e quando os hospitais solicitam a presença do Conselho Tutelar, este acaba
não fazendo o acompanhamento. Explica que nesses casos, muitas vezes a criança/adolescente
tem alta, e volta a sofrer a agressão novamente. Informa que não foi uma crítica ao trabalho do
Conselho Tutelar, e sim, uma tentativa para resolução desses casos. A conselheira tutelar Marilda
Oliveira informa que com relação ao Conselho Tutelar I, o que pode ter acontecido, talvez seja nos
horários de plantão, o não atendimento da solicitação, pode ter sido a impossibilidade do
Conselheiro Tutelar no acompanhamento, não tendo registros de recusas nesses casos. O senhor
presidente convida para almoço em prol da Associação Acolhimento Bom Pastor, dia 27 de
setembro de 2015. O ouvinte Denílson Ricardo André solicita pauta para próxima reunião com o
item recomposição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa Prefeito Amigo
da Criança e a exposição do Orçamento Criança por um representante da Secretaria Municipal de
Finanças. A ouvinte Ana Maria Quaggio convida para o jantar em prol da Associação Grupo de
Apoio a Adoção Semente – GAA Semente dia 19 de setembro de 2015. A conselheira Lilia convida
para o dia McDia Feliz, dia 29 de Agosto de 2015, em toda rede de atendimento. A seguir o senhor
presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima, que será realizada no
dia onze de setembro 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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