Ata da 3ª Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente, realizada em vinte e seis de agosto dois mil e dezesseis, às 8h30, na EMEB
Deodato Janski, que contou com a participação de conselheiros e ouvintes que assinaram o
livro de presença de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
às folhas 97 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Janice Piovesan (titular),
Florisvaldo Roberto (Suplente), Cristiane Vieira Gozzo (titular), Narrinam Camargo Lima
(titular), Rosaura Aparecida de Almeida (Suplente). 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 12/08/2016; 3. Apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA; 4. Apresentação do Conselho Tutelar; 5. Dinâmica de
ilustração dos trabalhos do CMDCA e do Conselho Tutelar; 6. Informes Gerais. O senhor
presidente agradece, pelo espaço, às representantes da EMEB Deodato Janski, pela presença
de todos conselheiros e ouvintes e dá inicio a reunião pelo item 2. Aprovação da ata do dia
12/08/2016: Colocada para aprovação a ata do dia 12/08/2016 foi aprovada por unanimidade.
Passe-se ao item Apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA: O senhor presidente dá inicio a apresentação (ANEXO) do trabalho do
CMDCA, o que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA e a
importância da Captação de Recurso e dos Encontros promovidos pelo CMDCA no ano de 2016.
A ouvinte Shirley F. Haertel considera importante no momento das pessoas destinarem o
recurso, para o investimento em Esporte, como foi o caso da medalhista olímpica Rafaela Silva.
A conselheira Tânia Maria de Freitas Beckmann diz que se interessou muito sobre esse assunto,
que o Conselho poderia dar visibilidade das empresas que destinam parte de seu imposto de
renda. O senhor presidente aproveita informar que em conjunto com o Conselho Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa – COMDIPI fará a campanha de captação de recurso, que o trabalho
de campo será realizado em duplas um conselheiro de cada Conselho. Informa também que se
reunirão junto aos empresários associados do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo –
CIESP. Finalizando, o senhor presidente informa também que a próxima Reunião
Descentralizada será realizada do CEU das Artes – Espaço do CRAS Vista Alegre. Pausa para
café. Seguindo item 4. Apresentação do Conselho Tutelar e 5. Dinâmica de ilustração dos
trabalhos do CMDCA e do Conselho Tutelar: Os Conselhos Tutelares Jussania Rita L. Escapin e
Diego Meleiros Novaretti, representantes do Conselho Tutelar 2, se colocam a frente e dão
inicio a apresentação do trabalho realizado pelos Conselhos Tutelares, as novas ações que vem
planejando, como mais proximidade das redes nos territórios. A Conselheira Tutelar Jussania
Rita L. Escapin coloca que o Conselho Tutelar 2, está de casa nova, e que os conselheiros estão
felizes, pois o espaço permitiu uma melhora na organização interna da equipe, possibilidade de
salas de escuta e até um espaço para acolhimento e orientação às famílias. Coloca que os
bairros de alta vulnerabilidade social são os que o Conselho Tutelar olha com mais carinho,
devido a falta de políticas para essas regiões. O conselheiro Diego Meleiros Novaretti comenta
que o Conselho Tutelar é um órgão encaminhador, por isso depende muito da aproximação
com a Rede. Coloca que essas reuniões descentralizadas são importantes para conhecer quem
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são as pessoas com quem conversam. A ouvinte Shirley F. Haertel questiona quais são os casos
mais freqüentes do Bairro Santa Gertrudes. A conselheira tutelar diz que no momento não há
como dizer, são vários tipos de casos como: Drogadição, Exploração Sexual, Negligência,
Abandono, etc. A ouvinte Patrícia Ribeiro Pierassi coloca que a Comissão de Enfrentamento a
Violência e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes - CMEVESCA está organizando
para o mês de Setembro uma formação para rede da Secretaria Municipal de Educação e que
também será estendida para as outras áreas para esclarecimentos sobre o tema e o
reconhecimento do Fluxo mínimo de atendimento. Agradecendo a presença dos Conselheiros
Tutelares, o senhor presidente coloca sobre a importância do trabalho do CMDCA em conjunto
com os Conselhos. Próximo item 6. Informes Gerais: O conselheiro tutelar Diego Meleiros
Novaretti convida para 3ª Feira de Profissões no dia 24 de setembro, das 9h às 14h, na EE
Professor João Batista Curado. A conselheira Ana Maria C. Quaggio convida para o V Jantar da
Família, dia 24 de setembro, às 20h, no Restaurante Rei do Sul. A ouvinte Renata C. Faria,
representante da EMEB Deodato Janski informa sobre o Projeto “Aprender a reciclar”, que foi
uma iniciativa para reciclagem de todo material que as crianças conseguem recolher, e que
está dando super certo. A seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião, agradece e
convida todos para a próxima reunião, dia nove de setembro, no CIESP de Jundiaí. 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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