Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada em
vinte e sete de janeiro de dois mil e dezessete, 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 05 e 06 verso. Justificaram ausência os conselheiros: Janice Piovesan
(titular), Cristiane Vieira Gozzo (titular) e Alexandre Moreno Sandri (titular). O Senhor Presidente declara
aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Breve apresentação do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Jundiaí; 3. Aprovação da ata do dia
09/12/2016; 4. Apresentação da Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 5.
Apresentação dos novos Conselheiros indicados pelo Poder Público; 6. Deliberação: Formação da
Comissão Eleitoral para Eleição da Gestão 2017-2019; 7. Apresentação dos dados de 2016 do Conselho
Tutelar; 8. Informes Gerais. O senhor presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes,
declara aberta a plenária, dando inicio pelo item 2. Breve apresentação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Jundiaí: O senhor presidente faz uma breve
apresentação da composição, do objetivo, da atuação e das ações desenvolvidas ao longo da atual
Gestão colocando a importância da participação de todos para efetivação das ações que estão
planejadas para o ano de 2017. Passe-se ao item 3. Aprovação da ata do dia 09/12/2016: Colocada para
aprovação a ata do dia 09/12/2016 foi aprovada, por unanimidade. Passa-se ao item 4. Apresentação da
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social: O senhor presidente passa a palavra ao
senhor Gustavo Maryssael, que justifica a ausência do Senhor Prefeito Luiz Fernando Machado, devido
compromissos agendados. Coloca que os Conselhos Municipais está na lista de prioridades da atual
Gestão, pois foi no Conselho da Juventude que o senhor Prefeito deu inicio a sua carreira política. Diz
que o entrelaçamento entre o Poder Público e a Sociedade Civil é importante e que todos os Conselhos
estão sob o abrigo da Diretoria dos Conselhos e Entidades Comunitárias que será vinculada à Secretaria
Municipal da Casa Civil. Comenta também que as indicações ainda não foram feitas, pois nesses 27 dias
a Prefeitura vem resolvendo os problemas financeiros e sua reestruturação. Que a prioridade neste
momento, será as políticas da Educação e Saúde do Município. Encerrado, deseja ao CMDCA um bom
trabalho para beneficio da Sociedade e da Criança e do Adolescente, pois são eles os formadores
amanhã. Neste momento, a senhora Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
Nádia Taffarello Soares, comenta que sua formação é em Direito e que atuou como Defensora Pública
em Jundiaí e recebeu o convite do Prefeito para estar a frente da Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SEMADS. Coloca que a Secretaria, assim como toda sua equipe presente, está
de portas abertas para o que for preciso. Próximo item 5. Apresentação dos novos Conselheiros
indicados pelo Poder Público: O senhor presidente coloca que até o momento apenas a SEMADS
encaminhou as indicações, sendo Solange Colepicolo Leonardi, titular e Silvia Helena Natal, suplente.
Próximo item 6. Deliberação: Formação da Comissão Eleitoral para Eleição da Gestão 2017-2019: O
senhor presidente informa que esta Gestão 2015-2017 do Conselho, se encerra em Maio e que é
necessário a formação da Comissão Eleitoral para Eleição da Sociedade Civil. A conselheiras
representantes da Sociedade Civil, Elaine Cristina S. F. Cavalcante e Fernanda Franquilim Medeiros e do
poder público Solange Colepicolo Leonardi, Tânia Maria de Freitas Beckmann e Silvia Helena Natal se
colocam a participação, sendo aprovado a formação pela plenária. Seguindo item 7. Apresentação dos
dados de 2016 do Conselho Tutelar: A senhora presidente do Conselho Tutelar 1 Claudia Pellaes
Mondragón, dá inicio apresentação (Anexo) dos dados dos atendimento do ano de 2016, já na nova
configuração sugerida durante a Reunião realizada com SEMADS em Novembro no ano passado.
Informa que ontem, o G6, que é formado por dois conselheiros tutelares de cada Conselho Tutelar
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apontou algumas das necessidades do município, entre elas o apoio dos outros serviços, o trabalho em
rede são fundamentais para melhoria do atendimento. Foi levantada também, que a localização do
serviço Família Acolhedora no mesmo espaço do Centro de Referência Especializado em Assistência
Social - CREAS Pop não está apropriado devido a especificidade de cada serviço. Outro assunto
pontuado foi as áreas afastadas, que são carentes de serviços básicos, como por exemplo, a região do
Rio Acima. Seguindo a senhora presidente do Conselho Tutelar 2, Jussania Rita Lamarca Escapin dá inicio
a apresentação (Anexo) dos atendimentos do ano de 2016, fazendo uma breve apresentação da
abrangência territorial do equipamento. Comenta que as dificuldades encontradas são com relação aos
bairros que atendem, pois na divisão territorial a área ficou extensa e composta por bairros com alto
número de ocorrências. Que essas áreas estão em constante crescimento, e com a maior divulgação dos
Conselhos Tutelares muitas vezes não conseguem acompanhar esse aumento da demanda. Que o
trabalho sempre em rede é importantíssimo. A próxima apresentação (Anexo) é feita pela presidente do
Conselho Tutelar 3, Claudia Toffoli Honório colocando que após a reunião com a SEMADS sobre a
organização dos dados dos atendimentos, deu se a formação de uma Comissão composta por um de
cada Conselho Tutelar. Comenta que o objetivo, é ajudar a administração pública na construção do
Plano Plurianual – PPA e de Políticas Públicas. Comenta que é importante a utilização do Sistema de
Informação para Infância e a Adolescência – SIPIA após sua nova versão ser reformulada. A conselheira
Solange questiona como foi ficou a questão da Vigilância Social e Planejamento para organização dos
dados. A conselheira Claudia esclarece que apenas uma reunião foi realizada e que irão agendar uma
reunião para retomada do assunto com a atual Gestão. O conselheiro Valdir Ambrósio de Lira
parabeniza as apresentações informando com relação a região do bairro Rio Acima está participando
representando o CMDCA dos Fóruns Intersetoriais que vem acontecendo, e com a ajuda de todos,
algumas mudanças estão sendo ocorrendo. Diz que o papel da rede é esse, todos juntos para conseguir
resultados. O senhor presidente agradece a presença das apresentações, solicitando, se possível, que os
dados a cada três meses sejam apresentados como no ano passado, pois foi um avanço para todos. Os
representantes dos três Conselhos concordam na continuação das apresentações. Próximo item 8.
Informes Gerais: A ouvinte Fernanda R. Morosi convida para o dia do “Abrace a Nascente da Barroca”,
que será no dia 28/01/2017, às 8h30, ponto de encontro no Centro Comunitário do Parque Centenário.
A ouvinte Isabelle de Oliveira convida para Formação do Projeto “Fazendo Minha História” dia 11 e
18/02/2017 e que as informações serão encaminhadas via email para todos que tenham interesse. O
senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião que será
realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e dezessete, às 8h30, 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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