Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em oito de julho de dois mil e dezesseis, às 08h30, no CIESP Jundiaí - Avenida Navarro de
Andrade, s/nº (antiga Av. Projetada), Vila Hortolândia, que contou com a participação de
conselheiros e ouvintes que assinaram o livro de presença das reuniões do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, às folhas 94 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Larissa Fernandes de Souza (titular), Ana Maria C. Quaggio (suplente), Karen Renata
Zuppinger (titular), Lilia dos Santos de Almeida Lopes (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 24/06/2016; 3. Deliberação: Encaminhamento de Projeto através do
Edital da Fundação Itaú; 4. Deliberação: Projetos Selecionados para obtenção de Financiamento
através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA; 5. Apresentação
da Semana da Juventude 2016 pela Coordenadoria da Juventude; 6. Informes Gerais. O senhor
presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes,
declara aberta a plenária, solicitando licença a plenária para leitura do termo de referência para
contratação de empresa para prestação de serviço nas áreas de Comunicação, Relações Públicas e
Marketing para promoção das ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA de Jundiaí e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI
de Jundiaí. O senhor presidente coloca, conforme, informado na reunião do dia 10/06/2016, que a
idéia da contratação em conjunto com o COMDIPI, saiu das reuniões realizadas com presidentes
dos Conselhos vinculados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS. Informa
também que o presente texto será apresentado na próxima reunião do COMDIPI, podendo haver
alterações, caso necessário. Após leitura e pequenas alterações, o texto é aprovado. Seguindo
item 2. Aprovação da ata do dia 24/06/2016: Colocada para aprovação a ata do dia 24/06/2016 foi
aprovada por unanimidade. Seguindo item 3. Deliberação: Encaminhamento de Projeto através do
Edital da Fundação Itaú: A conselheira Narrimam Camargo Lima coloca que na reunião do dia
01/06/2016, a pedido da conselheira Lucinda Cantoni Lopes o CMDCA inscreverá uma proposta
para ser financiada através do Edital da Fundação Itaú Social. Informa que a Comissão de Políticas e
Programas pensou em chamar todas as entidades registradas no Conselho para juntos construírem
uma proposta para encaminhamento. A seguir, a plenária delibera pela sugestão, sendo que o local
e o endereço serão informados por email. Próxima item 4. Deliberação: Projetos Selecionados para
obtenção de Financiamento através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– FMDCA: A conselheira Narrimam Camargo Lima dá inicio a apresentação da decisão da Comissão
de Análise, quanto aos projetos apresentados, conforme disposto no Edital de Chamada Pública nº
02/2016. Os projetos aprovados em todo processo da Comissão de Análise e pelo Setor Técnico da
SEMADS foram: Associação Acolhimento Bom Pastor – Projeto “Mídia Cidadã” – Valor R$
63.506,40; Associação Aquática Jundiaí – Projeto “Braçadas para o Futuro” – Valor R$ 99.709,54;
Associação Almater – Projeto “Ecoar” – Valor R$ 99.589,00; Casa da Criança Nossa Senhora do
Desterro – Projeto “Estrela D´Alva” – Valor R$ 88.645,87; Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida
– Projeto “Abrigo Integral Pela Vida” - Valor R$ 74.300,00; Pastoral de Atendimento e Integração do
Menor – PAIM – Projeto “Pensando no Futuro, Trabalhar Só Quando Crescer!” – Valor R$
100.000,00; Família Acolhedora – Projeto ”Assessoria ao Grupo de Estudos dos Serviços de
Acolhimento” -Valor R$ 40.000,00; Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem –
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ATEAL – Projeto ”Fila Assistida” – Valor R$ 99.377,47; Centro Educacional João de Deus – Projeto
“Sim, Somos Uma Família!” - Valor R$ 100.000,00. A conselheira informa também que a Associação
Cristã em Defesa da Cidadania – Projeto “Participando ativamente por um Futuro Diferente” - Valor
R$ 100.000,00 foi aprovado pela pontuação, porém, respeitando a deliberação do CMDCA,
conforme Plano de Ação e Aplicação, o valor disponibilizado para o financiamento dos projetos,
será 50% (cinqüenta por cento) do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, desta
forma, o projeto não foi contemplado. Coloca também que o Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente – CEDECA – Projeto “Garantindo Direitos e Preparando para Inserção Social” - Valor R$
100.000,00 não atingiu a pontuação mínima, por isso, não foi aprovado. Após apresentação, por
unanimidade, os conselheiros aprovam a análise apresentada. A conselheira comenta que a
Comissão de Políticas e Programas - CPP pretende construir uma resolução traçar como será o
monitoramento do Conselho com relação aos projetos que serão executados, conforme, previsto
na Lei. Finalizando este item, a conselheira pergunta se algum conselheiro gostaria de entrar para
CPP, uma vez, que a demanda de trabalho é grande e apenas quatro conselheiros estão
conseguindo participar das reuniões. A conselheira Rosaura Aparecida Almeida diz que quando
possível participará das reuniões. Próximo item 5. Apresentação da Semana da Juventude 2016
pela Coordenadoria da Juventude: A conselheira e coordenadora da Coordenadoria da Juventude
de Jundiaí, Narrimam Camargo Lima, dá inicio a apresentação (ANEXO) da Semana da Juventude
2016, dizendo que este ano a Coordenadoria vem organizando “3ª Semana da Juventude” diferente
dos outros anos. Coloca que algumas das idéias saíram do Fórum Sobre Sexualidade na
Adolescência realizado pelo CMDCA. Comenta também que as atividades serão levadas para dentro
das escolas, pois, ainda há muitos jovens que desconhecem as discussões que ocorrem, como por
exemplo, nos Conselhos. Este ano, a Semana será temática e busca reconhecer novas configurações
da sociedade, a partir do compartilhamento de expressões e idéias com foca na saúde reprodutiva,
prevenção de doenças, empoderamento do corpo da mulher e das diversidades sexual e de gênero.
Diz que esta edição será um resumo de todos os anos, deste 2013, e está sendo organizada
juntamente com o Conselho Municipal da Juventude. Comenta também que os temas abordados
estão alinhados com a realidade que os jovens enfrentam, informando que muitos deles, ainda
sofrem diferenças pela questão de gênero, deixando até de participar das aulas por esses motivos.
A conselheira Rosaura Aparecida Almeida coloca que hoje, a Diretoria de Ensino, não possui dados
sobre evasão escolar, devido à questão de gênero, mas é uma realidade. A conselheira Narrimam
Camargo Lima aproveita informar que a Coordenadoria através no espaço do Estação Juventude
oferece atendimento de orientação psicológica nas 2ªfs das 13h às 17h, nas 4ªfs das 9h às 12h e
14h às 18h e 6ªfs nos dois períodos. Dispõe que são três profissionais voluntários e que por
enquanto, os atendimentos têm sido realizados, individualmente, mas futuramente também serão
em grupos. Finalizando, a conselheira solicita apoio do CMDCA para ajudar na organizar da Semana
e na divulgação das ações. A conselheira tutelar Ana Paula N. Correia questiona se será abordado
nas discussões sobre gênero, a questão da família. A conselheira Narrimam Camargo Lima diz que
os pais que não conversam ou não aceitam a questão da sexualidade dos seus filhos, colocam mais
em risco à vida dos seus filhos, no ponto de vista de saúde e violência, do que aqueles dialogam. A
conselheira Elizelma O. Ferreira comenta que na Secretaria da Saúde, casos de suicídio já foram
recebidos. Diz que trabalhar com os pais é fundamental, pois normalmente eles não aceitam,e
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pedem aos profissionais que tentem converter a opção sexual dos seus filhos. Comenta também,
que em muitos casos, a discriminação acontece na escola. Passe-se 6. Informes Gerais: O senhor
presidente coloca que foi procurado por alguns candidatos à eleição, e fez a entrega das
deliberações da última Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Lei
Municipal do Plano Municipal para Infância e Adolescência – PMIA. A conselheira Patrícia Ribeiro
Pierassi informa que participou da Capacitação dos Conselheiros Municipais oferecida pela
Diretoria dos Conselhos e Entidades Comunitárias e que achou ótima como foi organizada e a troca
de informações dos outros Conselhos presentes. A seguir o senhor presidente declara encerrada a
reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia vinte e dois de julho
de dois mil e dezesseis, neste mesmo horário e local. 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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