Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
vinte e dois 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 95 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Larissa Fernandes de
Souza (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 08/07/2016; 3. Conselho Tutelar e suas informações: 3.1 Apresentação do G6; 3.2 Informes
sobre a atuação dos Conselhos Tutelares neste primeiro semestre; 3.3 Propostas de Capacitação
continuada com o apoio do CMDCA; 3.4 Estatística; 4. Deliberação: Projeto a ser encaminhado à
Fundação Itaú; 5. Informes Gerais (Alteração de Estatuto e nome da Instituição Pastoral de
Atendimento e Integração do Menor - PAIM). O senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues
agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, informando da
Alteração de Estatuto e nome da Instituição Pastoral de Atendimento e Integração do Menor – PAIM
para Programa de Atendimento e Integração Maria Tereza Rebello. Seguindo item 2. Aprovação da ata
do dia 08/07/2016: Colocada para aprovação a ata do dia 08/07/2016 foi aprovada por unanimidade.
Seguindo item 3. Conselho Tutelar e suas informações: 3.1Apresentação do G6: A conselheira Tutelar
Jussania Rita Lamarca Escarpin agradeceu o espaço de dialogo e explica que o G6 é um grupo formado
pelos presidentes e vice presidentes dos três Conselhos Tutelares. 3.2 Informes sobre a atuação dos
Conselhos Tutelares neste primeiro semestre: Os informes começaram pelo Conselho Tutelar 1 na
pessoa do Presidente Adilson Santo de Azevedo e da vice presidente Renata Angélica Prezotto Giovanni
colocaram que nestes seis meses ocorreram algumas modificações internas de unificação do trabalhos,
as idéias foram construídas de forma de articulação, implantou-se um caderno de plantão, fala ainda
que estão conversando com a rede e estão a só há 06(seis) meses, estão aprendendo como funciona a
rede de atendimento em relação a demanda grande e da parte administrativa, salienta que o
administrativo faz um horário diferenciado do Conselho; o problemas com o horário do motorista,
coloca ainda a necessidade da identificação dos Conselheiros através de um crachá, carteirinha, algo
que os identificasse, fala que o administrativo deveria ficar até as 18:00 horas, quando fecha os
Conselhos, diz ainda que o celular de Plantão está ultrapassado, em algumas regiões não pega finaliza
reforçando que o primeiro semestre foi bastante produtivo. Conselho Tutelar 2: A conselheira Jussania
Rita Lamarca Escarpin e Marilda Aparecida de Oliveira falaram sobre a atuação do CT2 no primeiro
semestre. Colocam que Jussania Rita Lamarca Escarpin é a Presidente, Marilda Aparecida de Oliveira é a
Vice Presidente e Meleiro Novaretti é o secretário colocam que estão construindo um perfil diferente de
Gestão. Coloca também que o G6 e o G15 têm reuniões, colocam que notaram uma unicidade maior, o
que não tinham antes. Fala que houve um crescimento e melhoria do atendimento dos Conselheiros,
que até março tinham pendências do ano passado, com a organização interna e com a implantação do
caderno de plantão, agora todos conhecem os casos. Reforça os desafios do dia a dia, pontua houve um
crescimento desta qualidade em razão do comprometimento de todos os conselheiros. Fala que as
ações são decididas em colegiados, registrado em ata. Coloca ainda, que o CT2 implantou uma pasta
única de notificação, o administrativo não recebe mais as denúncias, estão com uma pasta
compartilhada de ofícios, relatórios, tem uma sala de escuta e atendimento. Finaliza dizendo que o CT2
mudou-se para a Rua Pitangueiras, nº 42, Jardim Pitangueiras. Conselho Tutelar 3: Quem apresentou foi
a Ana Paula do Nascimento Corrêa, presidente e Moacir Donizetti Gonfinete Vice Presidente, colocam
que a Claudia Tofoli Honório é a Secretária, colocam que no começo o período de adaptação foi difícil,
depois de seis meses melhorou muito, começaram a implantar os métodos de trabalho do CT2, contam
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com uma demanda grande, Novo Horizonte, Almerinda Chaves e Residencial Jundiaí, com problemas de
drogadição e outros, salientam que os moradores do Tulipas acham mais difícil ir para o Eloy Chaves do
que ir para o Centro. Coloca que começaram um trabalho com as escolas para apresentar o Conselho. O
conselheiro tutelar Moacir Donizetti Gonfinete disse que a equipe já conta com a experiência dos
conselheiros Tutelares Donizete e a da Ana Paula e contam também com a conselheira Vanesca
Peromingo de Souza Ribeiro que é psicóloga e a Claudia Tofoli Honório que é do bairro está fazendo
uma divulgação do CT3. Finalizam que o CT3 está evoluindo, trabalhando reunidos. Passando para o
próximo item da pauta 3.3 Propostas de Capacitação continuada com o apoio do CMDCA: A
conselheira Jussania Rita Lamarca Escarpin inicia colocando sobre o FORUM de Conselheiros e Ex
Conselheiros da Região Metropolitana e Macro Região de Campinas explicou todo o funcionamento, os
objetivos do FORUM, coloca que há anos que acontece com a participação dos conselheiros tutelares, ex
conselheiros e com os presidentes do CMDCAS. Coloca ainda que os Município oferece o local, os
cartazes, os lanches, a divulgação, quem busca o palestrante é a organização do FORUM. Coloca que
acha importante trazer a realização do FORUM para Jundiaí no inicio de 2017 e quem faz toda a
coordenação são os próprios conselheiros locais. O Rodrigo Pierobon Rodrigues, Presidente do CMDCA,
propõe o tema “Eleição do CT direta ou indireta” que o FORUM seria uma oportunidade de começar a
discusão. Patricia Pierassi coloca que o CT deveria colocar o assunto na agenda do ano que vem. A
conselheira Jussania Rita Lamarca Escarpin coloca que o próximo Fórum será em Indaiatuba. A
conselheira Tutelar Ana Paula do Nascimento Corrêa coloca sobre um curso de Formação para
Educadores que todos gostariam de fazer, começa em agosto é curso tem um custo de R$ 400,00 por
participante. A conselheira Lucinda Cantoni Lopes acha que este assunto não é atribuição dos
Conselheiros Tutelares. O senhor Presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues fala que o curso começa em
agosto e tem toda uma questão administrativa de liberar o dinheiro, coloca ainda que para deliberar
verba do Fundo precisa votação do CMDCA, mas hoje não tem coro pois contam apenas com 10
conselheiros presentes, se comprometeu a falar com a Diretora de gestão Administrativa da SEMADS e
dar um retorno. A Conselheira Patrícia Ribeiro Pierassi coloca que o CT deveria colocar na agenda para o
próximo ano a Capacitação e pergunta sobre o SIPIA. A Conselheira Tutelar Jussania Rita Lamarca
Escarpin coloca que não é mais SIPIA, tem uma nova versão, falou sobre as mudanças no sistema, que
não haverá como migrar as informações anteriores, que os três Conselhos Tutelares já estão com
acesso, mas o que falta é um treinamento aos Conselheiros Tutelares para conhecerem o novo acesso
ao sistema, coloca ainda, que os Conselheiros Tutelares do município de Santos já estão usando o
sistema, coloca ainda que é muito prático este novo sistema assim ficou como sugestão para que os
Conselheiros Tutelares conseguissem um treinamento com os conselheiros do município de Santos. A
Conselheira Patrícia Ribeiro Pierassi coloca se o sistema vai continuar o mesmo onde o CMDCA tem
acesso, a Conselheira Tutelar Jussania Rita Lamarca Escarpin coloca que acha que sim. Passando para o
próximo item 3.4 Estatística a Conselheira Tutelar: A conselheira Jussania Rita Lamarca Escarpin serão
apresentadas na próxima reunião ordinária, não conseguiram fazer a apresentação devido as questões
de mudança do CT2 que dificultaram o acesso as informações dos computadores. Passando para o item
da pauta 4. Deliberação: Projeto a ser encaminhado à Fundação Itaú: Foi apresentado pela Conselheira
Narrimam Camargo Lima que faz parte da Comissão de Políticas Públicas – CPP. A conselheira iniciou a
sua fala colocando que o processo de construção, foi desgastante, pois, não houve a mobilização dos
integrantes da Comissão. Coloca que as Entidades que se interessaram na construção de uma proposta
para inscrição à Fundação Itaú Social, conforme Edital de Apoio aos Conselhos Municipais e Fundos dos
Direitos da Criança e do Adolescente/2016, enviaram suas propostas e em conjunto com a Comissão, o
texto que será apresentado. Informa que em conjunto as Instituições Centro de Defesa da Criança e do
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Adolescente – CEDECA e a Associação de Ensino Social Profissionalizante – ESPRO a proposta foi
elaborada e será apresentada a seguir. Após apresentada, a proposta denominada como “Unidos pela
Cidadania e Cultura de Paz”, sendo que a Organização interessada em executar foi o Centro de Defesa
da Criança e do Adolescente – CEDECA, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, pelo
encaminhamento. A conselheira Narrimam Camargo Lima faz a leitura dos procedimentos que o
CMDCA precisará providenciar, sendo a inclusão da referida proposta no Plano de Ação e Plano de
Aplicação do Fundo para o ano de 2017. Informa também que a proposta precisará ser encaminhada no
Projeto de Lei Orçamentária Anual do Município para o ano de 2017, a ser examinado pela Câmara
Municipal em 2016. Após apresentação, colocada para deliberação, a inscrição da proposta foi aprovada
por todos os conselheiros presentes e suas respectivas indicações, a saber: Rodrigo Pierobon Rodrigues
– Associação Acolhimento Bom Pastor; Valdir Ambrosio de Lira – Rede Social Morada das Vinhas; Janice
Piovean – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Cultural – INDESC; Fernanda Franquilim
Medeiros – Associação Casa de Nazaré; Narrimam Camargo Lima – Coordenadoria da Juventude; Elaine
Cristina S. F. Cavalcante – Associação Pio Lanteri; Alexandre Moreno Sandri – Secretaria Municipal de
Saúde; Cristiane Vieria Gozzo – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Silvia
Helena Natal - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; Florisvaldo Roberto –
Coordenadoria do Trabalho, Emprego e Renda. Passando para o item da pauta 5. Informes Gerais 1 - A
Conselheira Patrícia Ribeiro Pierassi informa que participou da Capacitação de Conselheiros promovido
pela Diretoria de Conselhos. 2 - A Conselheira Cristiane Vieira Gozzo coloca que o NECA/PUCSP fez um
convite para fazer um artigo sobre a Família Acolhedora para ser colocado no site, teve também um
convite para um Simpósio e falou sobre a realização de Fórum Regional para a Família Acolhedora em
Jundiaí, no segundo semestre de 2017. 3 – A Conselheira Lucinda Cantoni Lopes coloca que o CEDECA
está fazendo evento de vendas de pizzas, pois estão sem verba para a folha de pagamento, o valor da
pizza é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e que o evento será em 05 de agosto de 2016. A seguir o senhor
presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada
no dia doze de agosto de dois de julho de dois mil e dezesseis, neste mesmo horário e local. Eu, Sonia
Maria Ferraz, 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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