Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
onze de novembro 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 02 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Miguel da Silva Oliveira
(titular), Larissa Fernandes de Souza (titular), Ana Maria Carrara Quaggio, Janice Piovesan (titular),
Cristiane Vieira Gozzo (titular), Solange Colepicolo Leonardi (titular). O Senhor Presidente declara aberta
a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do dia 21/10/2016; 3.
Deliberação: Calendário de Reuniões Ordinárias para 2017; 4. Devolutiva: Devolutiva “3ª Reunião do
Fórum Intersetorial do Rio Acima” realizada em 11/10/2016, na EMEB Pedro Clarismundo Fornari; 5.
Apresentação de dados dos atendimentos dos Conselhos Tutelares de Julho a Setembro de 2016; 6.
Informes Gerais. O senhor presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara
aberta a plenária, dando inicio pelo item 2. Aprovação da ata do dia 21/10/2016: Colocada para
aprovação a ata do dia 21/10/2016 foi aprovada por unanimidade. Passe ao item 3. Deliberação:
Calendário de Reuniões Ordinárias para 2017: Colocado para aprovação o Calendário de Reuniões
Ordinárias para 2017 (ANEXO) foi aprovado, por unanimidade. O Senhor presidente comenta, conforme,
Planejamento de 2017 aprovado pelo Conselho, todas as segundas Reuniões Ordinárias do mês serão
realizadas em locais e horários diferentes. Informa também que na quarta-feira, esteve reunido com a
Senhora Secretária da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social para obter
informações do andamento das contratações que o Conselho solicitou, sendo elas para empresa de
Assessoria e de elaboração dos Planos Municipais e dos serviços para realização dos Encontros de 2017.
Obteve a informação que todas as contrações da Prefeitura foram suspensas e a única terá continuidade
será para empresa de elaboração dos Planos Municipais. Informa também que como sugestão da
Secretária, o Conselho protocole novamente o pedido das contratações no começo do ano que vêm. A
ouvinte Maria de Fátima C. Schimitt coloca que o Conselho, precisa estar unido e fortalecido na troca do
Governo, para que tudo que foi conquistado não seja perdido. Considera que a Sociedade Civil, neste
momento, assume um papel importantíssimo. Próximo item 4. Devolutiva: Devolutiva “3ª Reunião do
Fórum Intersetorial do Rio Acima” realizada em 11/10/2016, na EMEB Pedro Clarismundo Fornari: O
conselheiro Valdir Ambrosio de Lira informa que levou a deliberação do CMDCA para reunião 3ª Reunião
do Fórum Intersetorial do Rio Acima, realizada em 11/10/2016 sobre o encaminhamento da pesquisa de
interesse da população local. Comenta que o Conselho levantou a possibilidade de Organizações não
governamentais – ONG´s que queiram atuar na região terem algum projeto. Sobre a questão do
transporte, esteve presente uma diretora da Secretaria Municipal de Transportes para discussão e
ajuste para alteração de um novo trajeto. Com relação à Educação, como os alunos não estudarão mais
em Itatiba, será discutido com a Secretaria Municipal de Educação as vagas nas Escolas. O senhor
presidente comenta que por falta de serviços, a Unidade Básica de Saúde – UBS está fazendo essa
articulação, mas que seria ideal um órgão assumir esse papel. Agradecendo pelas devolutivas, o senhor
presidente solicita ao conselheiro, que continue informando o Conselho sobre os encaminhamentos que
forem acontecendo. Seguindo item 5. Apresentação de dados dos atendimentos dos Conselhos
Tutelares de Julho a Setembro de 2016: A senhora presidente do Conselho Tutelar III, Claudia Tofoli
Honório informa que ontem, conforme combinado na última Reunião Ordinária ela, o presidente do
Conselho Tutelar I, Adilson Santo de Azevedo e o Conselheiro do Conselheiro Tutelar II, Diego Meleiro
Novaretti estiveram reunidos com os diretores da SEMADS, Paulo de Tarso H. Meira, Denílson Ricardo
André e Odila Vieira Nunes para juntos darem inicio a construção da melhor forma para organização dos
dados dos atendimentos dos Conselhos Tutelares. Coloca que antes de atender as solicitações da Rede,
primeiramente, os Conselhos Tutelares precisam olhar para dentro para saber o que precisa ser
mudado. Que algumas idéias com relação a rotina administrativa também foi conversada, como por
exemplo, parar de tratar os administrativos como recepcionistas. Antes que alguém questionasse,
comenta que o Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA é morto, que passou três
dias tentando fazer contato com o Coordenador do Sistema e foi informada que estão pensando na
formação de uma nova equipe para capacitação da nova plataforma com atendimentos on-line. Diz
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também que os diretores presentes se colocaram muito a disposição no que for preciso e que estão
dispostos a ajudar para qualificação do atendimento, da rotina administrativa e da organização dos
dados dos três Conselhos Tutelares. Finaliza dizendo que conforme as reuniões forem acontecendo,
informará os avanços que tiverem. A conselheira Tânia Maria de Freitas Beckmann diz, conforme já
falado pela conselheira Claudia Tofoli Honório que a SEMADS, através da Diretoria de Planejamento e da
Diretoria de Vigilância Social está a disposição no que for preciso para essa construção em conjunto e
espera que os Conselhos Tutelares não deixam passar esse momento, lembrando que a atual Gestão se
encerrará em 31/12/2016. A seguir, a senhora presidente do Conselho Tutelar III, Claudia Tofoli Honório
dá inicio a apresentação (ANEXO) dos dados do Conselho que pertence, dizendo que na região os
maiores casos são de conflito familiar. Sugere ao CMDCA que faça uma consulta com a Defensoria
Pública, porque muitos pais têm ido procurar o Conselho, pois não consegue gratuidade no processo de
separação. Diante disso, a ouvinte Maria de Fátima C. Schimitt sugere também uma conversa com a
Faculdade Padre Anchieta. Voltando a apresentação, a conselheira também comenta sobre alto número
de casos de gravidez na adolescência. Com relação da localização do Conselho, a conselheira diz que já
deram inicio a uma conversa, no sentido de mudança de endereço, pois para população do Jardim
Tulipas e ao redor o endereço do Conselho é totalmente inacessível. Neste momento, a senhora
presidente do Conselho Tutelar II, Jussania Rita Lamarca Escarpin dá inicio a apresentação (ANEXO) dos
atendimentos desse Conselho, dizendo que nos atendimentos também há muitos casos de conflito
familiar. Comenta sobre os casos de trabalho infantil na região da Vila Arens, onde após verificação do
Conselho, verificou que as crianças e adolescentes que ficam no semáforo são de outros municípios e
que em alguns casos a mercadoria vendida é de comerciantes que fazem a exploração do trabalho
infantil. Com relação a evasão escolar, diz que percebeu-se uma diminuição da idade nos atendimentos,
devido ao aumento dos encaminhamento pelas Escolas de Educação Infantil. Seguindo, o senhor
presidente do Conselho Tutelar I, não fez a apresentação dos dados, devido a problemas na mídia onde
estava o arquivo, mas se comprometeu a encaminhá-los por email. Comentou que o Conselho Tutelar I
por estar ao lado do Terminal Central, há rotina de atendimento é intensa, e que muitos casos não são
da abrangência daquele Conselho. Coloca que os atendimentos de evasão escolar são bem freqüentes e
casos de transferência compulsória, que às vezes, a criança ou adolescente deixa de freqüentar a escola,
porque foi transferido para outra escola mais distante e não têm condições de pagar a condução,
quando a escola não oferece. Para esses casos, que a notificação para Diretoria de Ensino e o Ministério
Publico já foi realizado. A seguir, o senhor presidente agradece pela presença e apresentação de todos
Conselheiros. Próximo item 6. Informes Gerais: A conselheira Lucinda Cantoni Lopes solicita inclusão da
apresentação das ações do Centro de Defesa da Criança e Adolescente- CEDECA na Reunião
Descentralizada do dia 25/11/2016. Convida para apresentação das Oficias realizadas pela Instituição
que será no dia 16 e 17/11/2016, na Chácara Pai Jacó. Convida para Feira da Solidariedade, dia
19/11/2016, das 9h às 14h, no Centro. O senhor presidente convida para o show de prêmios da
Associação Acolhimento Bom Pastor, dia 19/11/2016, às 18h, na própria Instituição. O senhor
presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será realizada
no dia vinte e cindo de novembro 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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