Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
doze de agosto 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 96 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Elaine Cristina S. F.
Cavalcante (Titular), Rodrigo Pierobon Rodrigues (Titular), Narrinam Camargo Lima (Titular), Lucinda
Cantoni Lopes (Suplente), Patrícia Ribeiro Pierassi (Suplente), Tânia Maria De Freitas Beckmann (Titular).
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 22/07/2016; 3. Encerramento das atividades
da Associação Evangélica para Recuperação de Vidas – ASSERV; 4. Indicação de Conselheiro para
compor o Conselho Gestor do Centro de Semiliberdade da Fundação Casa; 5. Apresentação de dados
dos atendimentos dos Conselhos Tutelares de Abril a Junho de 2016; 6. Informes Gerais. A senhora
Janice Piovesan agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária,
informando que o senhor presidente e a senhora vice-presidente não estão presentes, pois participarão
da reunião sobre o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que trata de parcerias e
convênios com o Poder Público. Seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 22/07/2016: Colocada para
aprovação a ata do dia 22/07/2016 foi aprovada por unanimidade. Passa-se ao item 3. Encerramento
das atividades da Associação Evangélica para Recuperação de Vidas – ASSERV: A senhora Janice
Piovesan coloca que a Associação Evangélica para Recuperação de Vidas – ASSERV encaminhou um
oficio informando sobre o encerramento de suas atividades, desde o dia 25 de Julho de 2016. Próximo
item 4. Indicação de Conselheiro para compor o Conselho Gestor do Centro de Semiliberdade da
Fundação Casa: A representante do Centro de Semiliberdade da Fundação Casa, Maria de Fátima C.
Schimitt informa que todos os Centros da Fundação possuem seus Conselhos Gestores, os quais
recentemente sofreram alterações em seus Regimentos Internos. Com esta reformulação, os Conselhos
ganharam uma representatividade, colocando que o CMDCA seria o representante mais indicado.
Informa que o Conselho discute os sucessos, dificuldades, soluções, entre outros assuntos, e que é
formado por representantes dos adolescentes, das famílias, da Educação Estadual, da Saúde, entre
outros. A conselheira Janice Piovesan comenta que a conselheira Narrinam Camargo Lima tem interesse
em ser indicada pelo CMDCA, mas, infelizmente não pode estar presente hoje. Não havendo mais
nenhuma manifestação, a indicação da conselheira interessada foi acatada pelo Conselho. Próximo item
5. Apresentação de dados dos atendimentos dos Conselhos Tutelares de Abril a Junho de 2016: A
conselheira tutelar Jussania Rita L. Escapin dá inicio a apresentação dos dados dos atendimentos dos
meses de Abril, Maio e Junho de 2016. A conselheira informa que os casos de conflito familiar, trabalho
infantil aumentaram com relação à última estatística. O conselheiro Florisvaldo Roberto solicita à
conselheira que esses dados também sejam apresentados ao Conselho Municipal de Educação, para que
os mesmos possam ser levados às reuniões de pais. A conselheira Rosaura Aparecida de Almeida solicita
que os Conselhos encaminhem, mensalmente, os dados sobre Violência Sexual para a Comissão de
Enfrentamento a Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – CMEVESCA, pois hoje
apenas o Conselho Tutelar I tem feito o encaminhamento. O conselheiro Alexandre Moreno Sandri
questiona em qual contexto os casos de tentativa de suicídio estão inseridos, e se esses estão sendo
notificados à Vigilância Epidemiológica. A conselheira tutelar informa que a porta de entrada desses
casos é o Hospital Universitário – HU, este notifica a Vigilância, colocando que é comum na maioria
desses casos, os problemas de conflito familiar. A conselheira Ana Maria C. Quaggio questiona para
onde são encaminhados esses casos de conflito familiar, sugerindo que esse assunto seja pauta da
Reunião da REDECA. A conselheira tutelar Jussania Rita L. Escapin coloca que os casos são encaminhados
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para os Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF’s, Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi,
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS´s, Centro de Referência Especializado de Assistência
Social - CREAS, Pastorais, Estação Juventude (atendimento psicológico), etc. Comenta também sobre a
importância de mais serviços que trabalham às famílias. A conselheira Silvia Helena Natal comenta que
os CRAS’s através dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos podem trabalhar nos casos
de conflito familiar. A conselheira tutelar Ana Paula Nascimento Corrêa diz que os serviços que
trabalham as famílias, contribuem para diminuição do número de casos que chegam ao Conselho. A
conselheira tutelar Jussania Rita L. Escapin comenta que durante as reuniões concentradas dos serviços
de acolhimento, o Conselho Tutelar II está pensando em idéias para o recebimento das demandas que
não têm equipamentos para encaminhamento, como, por exemplo, novas parcerias. A conselheira
Rosaura Aparecida de Almeida reflete que talvez a alteração da nomenclatura mau comportamento
para queixa comportamental fosse mais apropriada. O conselheiro Florisvaldo Roberto questiona como
são atendidos os casos em que a escola é área de abrangência de um Conselho Tutelar, e a
criança/adolescente é mora em um bairro de outro Conselho Tutelar. A conselheira tutelar Jussania Rita
L. Escapin diz que a referência sempre é o endereço da moradia da criança/adolescente. O conselheiro
Alexandre Moreno Sandri sugere ao Conselho, que seja formado um grupo, para que em conjunto,
ajude o Conselho Tutelar avançar na forma de apresentar os dados, talvez, organizando-os em
demanda, violação e ação realizada. O conselheiro tutelar Adilson Santo de Azevedo solicita que o
CMDCA, pontue as sugestões, para que possam melhorar o formato da apresentação. Seguindo item 6.
Informes Gerais. A conselheira Ana Maria C. Quaggio convida para V Jantar da Família a ser realizado
pelo GAA Semente, no dia 24 de Agosto, às 20h, no Restaurante Rei do Sul. A conselheira Rosaura
Aparecida de Almeida convida para Série “Diálogos” de 18 de Agosto a 24 de Novembro de 2016, por
meio de videoconferências. A conselheira Lilia dos Santos de Almeida Lopes convida para o lançamento
do McDia Feliz dia 12 de Agosto, às 9h, no GRENDACC. O conselheiro Miguel da Silva Oliveira informa
sobre o falecimento da Irmã Isméria da Pastoral do Menor do Jardim São Camilo, que atuou em projetos
em prol da solidariedade. A senhora Janice Piovesan declara encerrada a reunião, convidando a todos
para a próxima reunião, esta descentralizada, que será realizada no dia vinte e seis de agosto de dois de
julho 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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