Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
trinta e um de julho 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 68 frente e verso. Justificaram presença os conselheiros: Paulo Sérgio
Cano Cardona (Titular), Alexandre Moreno Sandri (Titular), Elaine Cristina S. F. Cavalcante (Titular), Pedro
Geraldo de Campos Neto (Titular), Roselaine Timoteo de Mamede (titular) e Rose Meire Mendes de
Almeida (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 17/07/2015; 3. Apresentação do trabalho realizado pela ATEAL; 4. Adiamento da
“Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente”; 5. Apresentação de dados pelos
Conselhos Tutelares I e II; 6. Proposta para formação de Conselheiros; 7. Informes Gerais. O senhor
presidente deu início a reunião pelo item 2. Aprovação da ata do dia 17/07/2015: Colocada para aprovação
a ata do dia 17/07/2015 foi aprovada por unanimidade, totalizando 11 conselheiros, seguindo item 3.
Apresentação do trabalho realizado pela ATEAL: A senhora Tânia Pereira, Assistente Social da Associação
Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem – ATEAL deu inicio a apresentação de todo trabalho
realizado na instituição. Faz alguns destaques quanto à redução da fila de espera, devido ao Projeto
financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, através do último
edital de apresentação publicado pelo conselho. O conselheiro Alcebíades Nascimento Silva Júnior
considera importante pensar em formas para construção de políticas públicas, através dos projetos
financiados, para dar continuidade aos atendimentos e não simplesmente interrompê-los quando o
convênio terminar. Sugere que o conselho chame as demais instituições que atendem este público, para
juntos pensar nessa construção. A conselheira Simone de Andrade Pligher também acha interessante
chamar as demais entidades que atendem essa mesma população, no sentido de ampliar essa discussão.
Comenta que além deste conselho, também há outros órgãos que financiam projetos, e infelizmente ainda
não conseguimos ter uma conversa com todos, como por exemplo, outros conselhos e secretarias.
Considera também, importante entender o fluxo do setor de convênio das secretarias, como os projetos
são avaliados, os critérios de avaliação e se há um acompanhamento do que está sendo financiado. A
senhora Tânia Pereira faz uma critica com relação ao diálogo entre os setores de convênios dos órgãos
públicos, pois quando há uma alteração, esta, já chega resolvida, sem ao menos ter uma comunicação
prévia com as instituições, próximo item 4. Adiamento da “Conferência Regional dos Direitos da Criança e
do Adolescente”: O senhor presidente informa que na última reunião, a plenária deliberou pela
contratação do serviço de condução para participação dos delegados na Conferência Regional dos Direitos
da Criança e do Adolescente em 30 e 31 de Julho. Diante do recebimento do comunicado da Comissão
Organizadora Regional (COR) da Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente, informando
o adiamento novamente da realização, a contratação foi cancelada, e assim que comunicado nova data,
tentaremos a contração novamente. Neste momento, o senhor presidente aproveita para informar sobre
sua participação na reunião convocada pela COR, realizada em 03 de Julho, na cidade de Amparo, onde o
Presidente da comissão, o Senhor João Pedro Fortunato, explicou os motivos pelos quais a Conferência foi
cancelada (agendada para 03 e 04 de Julho). O motivo exposto foi devido à impugnação pelo Tribunal de
Contas do Estado do pregão de contratação dos serviços que seriam oferecidos nos dias. O senhor
presidente comenta que os municípios presentes na reunião consideraram uma falta de organização do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA, do jeito que o processo está
acontecendo, com tantos cancelamentos, dificulta a participação dos delegados, a mobilização dos
adolescentes, contratação de transporte e outros. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes contribui refletindo
que esses problemas estão acontecendo, devido a regional de Campinas não ter conselheiros,
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representando nossa região no CONDECA, próximo item 5. Apresentação de dados pelos Conselhos
Tutelares I e II: O senhor presidente coloca que para dar continuidade ao processo de regionalização dos
equipamentos dos conselhos tutelares do município, conforme deliberação na última reunião, o CMDCA
oficializou o pedido para apresentação dos dados de atendimentos dos conselhos tutelares. A conselheira
Tutelar Jussania Rita L. Escapin dá inicio a apresentação dos dados de atendimento do Conselho Tutelar II
(ANEXO). A seguir, com o mapa dos bairros de abrangência do equipamento citado, a plenária discute
possíveis pontos para instalação dos conselhos tutelares, contribuindo com a discussão da descentralização
dos equipamentos. A ouvinte Isabete Ferreira faz um apelo ao conselho, para que estude o trajeto dos
terminas urbanos até o ponto onde os Conselhos tutelares serão instalados. A conselheira tutelar Silene
Aparecida de Souza Bernardes considera a acessibilidade o ponto principal dessa descentralização. A
conselheira Selma Regina Oliveira dá a sugestão de bases móveis para atendimento dos casos mais
urgentes que chegam aos conselhos tutelares. O conselheiro Donizeth Aparecido de Andrade informa que a
apresentação do Conselho Tutelar I será na próxima reunião ordinária, devido um problema interno
administrativo (falta abonada da servidora), a conselheira que iria fazer a apresentação dos dados precisou
ficar cobrindo o conselho. O conselheiro também comenta que os dados podem ser encontrados no próprio
Sistema de Informações para Infância e Adolescência - SIPIA, mas infelizmente esse sistema ainda não é
utilizado em sua totalidade pelos conselhos tutelares, pela Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento – SEMADS e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
O conselheiro também informa que há 03 (três) meses (02) dois computadores do conselho tutelar II estão
quebrados, e ainda nada foi feito, dificultando o andamento do serviço. O senhor presidente informa que
está sendo oficializado conforme deliberação na reunião passada, a solicitação a seguir: “Em virtude de
deliberação do Colegiado do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em reunião
ordinária realizada em 17 de Julho de 2015, e do quanto disposto na Resolução CONANDA nº 170 (artigo
23), solicitamos deste Conselho Tutelar seja encaminhado, nos meses de março, junho, setembro e
dezembro, relatório com síntese de dados referentes ao exercício de suas atribuições, bem como as
demandas e deficiências na implementação de políticas públicas. Outrossim, solicita nesse mesmo relatório
informações sobre a efetividade da implantação do SIPIA, enviando, se o caso, relatório do Sistema”. A
conselheira Simone de Andrade Pligher expõe que há tempos os conselhos tutelares colocam os mesmos
problemas (de estrutura e equipamentos, motoristas), então esse oficio mostrará há cada 03 (três) meses
como tudo isso está sendo tratado. A conselheira tutelar Silene Aparecida de Souza Bernardes questiona se
a instalação do 3º equipamento será da mesma forma do 2º, dizendo que não tinha como trabalhar, pois
não tinha cadeiras e motorista. A conselheira Lilia S. Almeida Lopes aproveita o assunto, expondo que
participou de uma reunião do Núcleo de Vigilância Hospitalar, e representantes de hospitais SOBAM, São
Vicente, Unimed, Hospital Universitário - HU (Sr. André, coordenador da equipe multidisciplinar do HSVP;
Dr. Marco Aurélio, médico infectologista e um dos diretores do Hospital SOBAM; Sra. Érica e Sra. Cassiana,
enfermeira e Assistente Social, do PA da Unimed e o Sr. Bendito da SCCIH do HU). Esses se referiram à
atuação do Conselho Tutelar. O questionamento foi que os hospitais não estão tendo devolutivas das
notificações realizadas, querem melhor atuação do Conselho Tutelar e melhor acompanhamento dos casos.
A conselheira tutelar Silene Aparecida de Souza Bernardes solicita mais informações sobre o assunto e
sugestão da plenária é que isso seja tratado com mais cautela, em um outro momento. O senhor presidente
solicita à conselheira que encaminhe esse questionamento por email, considerando ser este um assunto
para pauta de reunião, passa-se 6. Proposta para formação de Conselheiros: O senhor presidente comenta
que o conselho precisa fechar a proposta para contratação de capacitação. Com o texto exposto (ANEXO encaminhado por email aos conselheiros). A conselheira Aline Aleixo se sentiu contemplada com a
proposta, mas muitas das decisões dos conselheiros de direitos precisam de dados. A sugestão da
conselheira é que o SIPIA seja acrescentado nessa proposta. A conselheira Simone de Andrade Pligher
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pensa que a formação dos conselheiros precisa está atrelada com os planos (Socioeducativo e Decenal) que
o município precisa construir. A conselheira Karen Renata Zuppinger diz que apresentando a proposta para
empresa, ela mesma pode ajudar na construção dessa formação. O senhor presidente solicita que os
conselheiros contribuam, mandando por email, se tiverem mais sugestões, seguindo item 7. Informes
Gerais: A conselheira Karen Renata Zuppinger convida para cerimônia oficial de abertura
da Semana Regional do Bebê, será em 05 de agosto, às 19h, no Teatro Polytheama. Informa também que I
Semana Municipal do Bebê será de 3 a 8 de agosto de 2015 e toda programação pode ser acessada no site
da prefeitura. A conselheira Aline Aleixo diz estar à disposição para apresentar o trabalho que o serviço
Família Acolhedora realiza, explicar como é feita a capacitação das famílias e entre outros. A ouvinte
Carmem Lúcia solicita um espaço na próxima reunião para apresentar o projeto de Implementação da
Justiça Restaurativa. A ouvinte Maria de Fátima Schmidt convida para 3ª Conferência Municipal de Políticas
Públicas para as Mulheres, dia 27 de agosto, às 19h, na sala Elis Regina, no Complexo Argos, ocorre a
abertura oficial do evento, dia 28, das 8h às 12h, na Escola de Governo e Gestão, e dia 29, das 8h às 16h, na
sala Elis Regina. A ouvinte Jussania Rita L. Escapin para “X Conferência Municipal de Assistência Social” que
acontecerá no dia 05 de agosto de 2015, das 08h00 às 17h30 e no 06 de agosto no mesmo horário, no
Auditório Elis Regina - Complexo da Argos. Convida também para Conferencia Municipal da Juventude, A
abertura será no dia 14 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal. A conferência segue no dia 15, na Escola
Superior de Educação Física (ESEF), que fica no Complexo Nicolino de Lucca, o Bolão, das 8h às 17h. O
senhor presidente convida para almoço em prol da Associação Acolhimento Bom Pastor, dia 27 de
setembro. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes convida para Feira da Amizade, dias 25, 26 e 27 de
setembro e 2, 3 e 4 de outubro, no Parque Municipal Comendador Antônio Carbonari, o Parque da Uva. A
seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima, que será
realizada no dia quatorze de agosto 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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