Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e nove de abril de dois mil e dezesseis, 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 86 verso e 87 frente. Justificaram ausência os conselheiros:
Elaine Cristina S. F. Cavalcante (titular), Florisvaldo Roberto (suplente), Ana Maria Carrara
Quaggio (suplente), Rosaura Aparecida de Almeida (suplente), Pedro Geraldo de Campos
Neto (titular) e Narrimam Camargo Lima (titular). O senhor presidente Rodrigo Pierobon
Rodrigues declara aberta a plenária, fazendo a leitura da pauta: 1. Leitura da Pauta; 2.
Aprovação da ata do dia 08/04/2016; 3. Devolutiva Resposta do Jornal de Jundiaí
(Anexos); 4. Apresentação de dados dos atendimentos dos Conselhos Tutelares – Janeiro
a Março; 5. Continuação da Avaliação das Deliberações da “X Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente”; 6. Informes Gerais. O senhor presidente agradece a
presença de todos conselheiros e ouvintes, dando inicio pelo item 2. Aprovação da ata do
dia 08/04/2016: Colocada para aprovação, a ata do dia 08/04/2016, não foi aprovada, pois
o conselheiro Miguel da Silva Oliveira solicitou alteração em sua fala, correção está, que
será feita e a ata aprovada na próxima reunião, passa-se 3. Devolutiva Resposta do Jornal
de Jundiaí: O senhor presidente faz a leitura da resposta do Jornal de Jundiaí, conforme
encaminhamento de oficio do Conselho, com relação à matéria publicada no dia
17/03/2016. Após leitura, os conselheiros discutem se o CMDCA dará continuidade ao
processo de repúdio. Fica deliberado que a resposta será encaminhada a outros
movimentos que também se organizaram, contrariamente, a publicação da matéria,
seguindo item 4. Apresentação de dados dos atendimentos dos Conselhos Tutelares –
Janeiro a Março: A conselheira tutelar Jussania Rita L. Escapin dá inicio a apresentação
(ANEXO) dos dados dos meses de Janeiro a Março de 2016, dizendo que para exposição foi
relacionado os atendimentos e as violações de direito. Durante a apresentação, a plenária
tira algumas dúvidas com relação aos atendimentos. O conselheiro Alexandre Moreno
Sandri diz que a organização de todos os atendimentos que chegam é importante, porém
para as próximas apresentações sugere que seja dois retratos, das “queixas” e outro das
“violações de direito”. Sugere também, que os gráficos sejam apresentados com os
“atendimentos” e outro com as “atividades” do conselheiro tutelar. Comenta que os
atendimentos da Secretaria de Saúde, também são organizados a partir da queixa, segue
para a avaliação para um diagnóstico do caso. Finalizando, o senhor presidente agradece a
presença de todos conselheiros, dizendo que esses dados muito são importantes para o
planejamento das próximas ações do CMDCA. A conselheira também solicita que o CMDCA
interfira para que o Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA volte a
funcionar, pois encontra-se inoperante nos Conselhos Tutelares I e III. Comenta também,
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conforme contato feito, a justificativa da central foi que ocorreu um problema de ordem
funcional no sistema e que o mesmo necessita de um técnico ou equipe especializada, o
que não há no momento, devido às mudanças que estão ocorrendo no próprio sistema. O
senhor presidente se dispõe entrar em contato com a Secretaria de Direitos Humanos e
também com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para informar
o problema no município, próximo item 5. Continuação da Avaliação das Deliberações da
“X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”: A plenária dá
continuidade na análise das propostas da última Conferência dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Jundiaí, realizada nos dias 05, 06 e 12 de março de 2015. Finalizada a
avaliação, o senhor presidente coloca que a mesa diretora irá discutir quais são os órgãos
que receberão as propostas “não atendidas” ou “parcialmente atendidas” para
providências quanto ao atendimento das mesmas, lembrando que foram propostas
acatadas pela plenária, onde estavam vários atores da sociedade, seguindo item 6.
Informes Gerais: O senhor presidente convida todos para 2ª Reunião Ordinária
Descentralizada, a ser realizada em 13/05/2016, das 8h30 às 10h30, na Paróquia do Jardim
Santa Gertrudes. Informa que foram feitas 200 camisetas para distribuição na Caminhada
da Adoção, dia 21/05, em comemoração à Semana da Adoção 2016. Comenta que a
distribuição para os conselheiros será na Reunião Descentralizada. A conselheira Lucinda
Cantoni Lopes informa sobre a realização do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, dias 13, 14 e 15 de Maio de 2016. O conselheiro Alexandre Moreno Sandri
informa que nos dias 01, 02 e 03 de Junho será realizado o Encontro Nacional de CAPS
Infantojuvenis no município de Jundiaí, e que as inscrições estarão disponíveis no site da
Escola de Governo. "Comenta que a estimativa para participação é de 250 adolescentes. O
conselheiro também informa que Jundiaí foi representado por dois adolescentes atendidos
pelo CAPSi na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos dias 25,
26 e 27 de Abril, em Brasília. O conselheiro Valdir Ambrósio de Lira convida para Reunião
da Rede Social Morada das Vinhas, que será realizada no dia 05 de Maio, no CÉU das Artes.
Aproveita para informar que a inauguração oficial do novo equipamento será dia 28 de
Maio. A seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a
próxima reunião, esta descentralizada, que será realizada no dia treze de maio de dois mil
e dezesseis, na Paróquia do Jardim Santa Gertrudes. 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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