Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
nove de setembro 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 98 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Florisvaldo Roberto
(suplente), Karen Renata Zuppinger e sua suplente Selma Regina Oliveira. A senhora Janice Piovesan,
primeira secretária do Conselho, declara aberta a plenária, fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da
Pauta; 2. Aprovação da ata do dia 26/08/2016; 3. Planejamento: Construção do Plano de Ação e
Aplicação 2017; 4. Devolutiva da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescentes – CMEVESCA; 5. Substituição de Conselheiro representante da
Secretaria Municipal de Cultura; 6. Informes Gerais. A senhor presidente agradece a presença de todos
conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, solicitando a inversão da pauta dando inicio pelo item
2. Aprovação da ata do dia 26/08/2016: Colocada para aprovação, a ata do dia 26/08/2016, foi
aprovada por unanimidade. Próximo item 5. Substituição de Conselheiro representante da Secretaria
Municipal de Cultura: O senhor presidente informa que a Secretaria Municipal de Cultura solicitou a
substituição da servidora Solange Fernandes Vetrenka pela servidora Solange Colepicolo Leonardi para
representação na função de conselheira titular dentro do Conselho. Passe-se ao item 4. Devolutiva da
Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes
– CMEVESCA: A conselheira e coordenadora da Comissão, Rosaura Aparecida de Almeida apresenta o
quadro (Anexo) dos atendimentos, informando que ainda há uma grande diferença nos números
apresentados pelos equipamentos que compõem o Fluxo Mínimo de Atendimento de Vitimas de
Violência Sexual. Comenta que será preciso que os equipamentos reconheçam a importância do Fluxo e
encaminhem os dados ao CMDCA para que tenha um acompanhamento e reconhecimentos dos
atendimentos. Informa que um caso preocupou a Comissão, ao saber que a rede está discutindo um
caso de possível violência sexual e o caso não havia sido notificado por se tratar apenas de uma
suspeita. A conselheira Silvia Helena Natal se preocupa com uma fala sobre os atendimentos do
Ambulatório de Saúde Mulher. Se em três atendimentos a criança/adolescente não se abriu, se houve
ou não a violência, o atendimento é interrompido. A conselheira Rosaura Aparecida de Almeida reflete
questionando será que o Ambulatório tem condições de atender toda a demanda. O conselheiro
Alexandre Moreno Sandri diz que se preocupa essa diferença dos dados apresentados, esse aumento
dos atendimentos do Ambulatório e se coloca a disposição para uma conversa com o Ambulatório e a
Vigilância Epidemiológica. A conselheira tutelar Zélia Aparecida Carvalho de Souza comenta que o
Ambulatório não vem encaminhando os dados. A conselheira Rosaura Aparecida de Almeida finaliza
informando que a Comissão tem encontros agendados com a Rede Municipal e Estadual de Educação
para novamente apresentar o Fluxo e expor sobre a importância da denúncia, mesmo que seja apenas
uma suspeita. O senhor presidente sugere agendar uma reunião com a CMEVESCA e com todos os
representantes dos equipamentos que fazem parte do Fluxo para repactuação e conscientização da
importância do encaminhamento mensalmente dos atendimentos. Finalizando a plenária delibera pelo
agendamento da reunião em 23 de Setembro, às 10h30, neste mesmo espaço. Próximo item 3.
Planejamento: Construção do Plano de Ação e Aplicação 2017: O senhor presidente faz a apresentação
das ações a serem realizadas pelo Conselho no próximo ano. Informa que a proposta foi construída com
base no Planejamento do ano de 2016, assim como nas sugestões que as Entidades e conselheiros
encaminharam via email para subsidiar o CMDCA neste momento. A seguir, a plenária discute mês a
mês, as ações prioritárias, entre outras, e as sugestões levantadas pela plenária foram acrescentadas no
documento. Entre os questionamentos e sugestões levantadas pela conselheira Lucinda Cantoni Lopes
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foram com relação ao beneficio que as Reuniões Descentralizadas trazem; que o equipamento que
receber o CMDCA deve trabalhar a questão dos direitos da criança e adolescente; retomar as propostas
da última Conferência e dar início ainda este ano nas pré-Conferências; sobre a o tema da adoção, qual
o trabalho que é feito antes com as famílias para que a criança/adolescente não vá para adoção e sobre
a construção dos Planos quando o trabalho será iniciado. A conselheira Solange Colepicolo Leonardi
sugere que seja retomado o Planejamento de 2016 para reavaliação do que foi feito, e o as ações que o
Conselho não conseguiu realizar que sejam colocadas no de 2017. Fica deliberado o agendamento de
outra reunião específica para esse assunto para o dia 19 de Setembro, às 8h30, na Secretaria Municipal
de Assistência Social – SEMADS. Passa-se ao item 6. Informes Gerais: A conselheira Janice Piovesan
convida para o Chá da tarde, dia 10/09, às 14h, no INDESC. O conselheiro Alexandre Morena Sandri
convida para Capacitação sobre Suicídio dia 16/09, às 8h30, na Escola de Governo e Gestão do
Município e para Palestra “Por que os humanos usam drogas?”, dia 26/09, às 14h, na ESEF. O senhor
presidente informa que o Conselho recebeu um convite para participar do 2º Fórum Intersetorial do Rio
Acima, 13/09, às 14h00, EMEB Pedro Clarismundo Fornari. A ouvinte Rosana Maria Merighi convida para
3ª Feira de Profissões e Cultura do Jardim São Camilo, dia 24/09, às 9h, na E.E Prof. João Batista Curado.
A senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será
realizada no dia vinte e três de setembro de dois mil e dezesseis. 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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