Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte de maio de dois mil e dezesseis, às 14h00, no Auditório Elis Regina,
localizado na Avenida Dr. Cavalcanti, nº 396, Vila Arens – Jundiaí/SP, 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 89 verso, 90 frente
e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Cristiane Vieira Gozzo (Titular), Larissa
Fernandes De Souza (Titular), Miguel Da Silva Oliveira (Titular), Elaine Cristina S.F
Cavalcante (Titular). Dando boas vindas a todos, a conselheira Ana Maria C. Quaggio
agradece a presença, dizendo que esta reunião foi pensada pelo Grupo de Apoio a Adoção
Semente, pela Comissão de Mobilização e Divulgação e pela REDECA em especial a
abertura da Semana da Adoção 2016 – “Quanto tempo o tempo tem?”, informando que
este ano o Grupo de Apoio a Adoção – GAA Semente contou com a parceria do CMDCA
para realização da programação no município. A seguir, o senhor presidente Rodrigo
Pierobon Rodrigues agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes declarando
aberta a plenária, fazendo a leitura da pauta: 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da ata do
dia 13/05/2016; 3. Reunião de Rede de Defesa da Criança e do Adolescente – REDECA /
Tema: Convivência Familiar – O que de fato acontece nas famílias hoje; 4. Informes
Gerais. A seguir, o senhor presidente agradece a presença de todos conselheiros e
ouvintes, colocando que é com grande satisfação que o CMDCA participa como parceiro
desta data importante para o Serviço de Acolhimento do município, que infelizmente se
hoje temos que discutir questões difíceis de serem solucionadas, é porque lá trás alguém
falhou. Comenta que o tema da Semana, vem de encontro com a realidade dos processos
de adoção, quanto tempo o tempo tem para que as crianças estejam em uma família?
Aproveita informar que em 17 de Maio de 2016, esteve na Audiência Pública na Câmara
Municipal que debateu o Orçamento Estadual 2017 da região de Jundiaí, e que pediu a
palavra para expressar sua indignação quanto ao município de Jundiaí não conter uma Vara
Especializada da Infância e Juventude. Finaliza dizendo que o CMDCA pretende trabalhar
junto com os Serviços de Acolhimento do município, parabenizando o trabalho do GAA
Semente e da REDECA, na luta pela Garantia de Direitos das crianças e adolescentes.
Seguindo item 2. Aprovação da ata do dia 13/05/2016: Colocada para aprovação, a ata do
dia 13/05/2016, foi aprovada por unanimidade, passa-se ao item 3. Reunião de Rede de
Defesa da Criança e do Adolescente – REDECA / Tema: Convivência Familiar – O que de
fato acontece nas famílias hoje: Dando continuidade, o coordenador do Centro de
Referência Especializado em Assistência Social – CREAS, Luiz Guilherme Fushini Camargo,
coloca uma experiência que viveu fazendo analogia ao tema da Semana da Adoção –
Quanto tempo o tempo tem?. Seguindo, as Instituições de Acolhimento, Casa de Nazaré e
Casa Transitória e o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, por meio de suas
coordenadoras, fazem apresentações contando um pouco da história de algumas crianças
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acolhidas. A seguir, é exposto um vídeo produzido especialmente para Semana da Adoção
de Jundiaí, onde Suzana Schettini, da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção –
ANGAAD, faz uma abordagem do que há para as crianças e adolescentes e a importância
de todas terem uma família. Após exposição, uma dinâmica sobre o tema Adoção e como o
sistema está organizado no município acontece, os avanços e dificuldades. Entre os
assuntos levantados, foi sugerido que o CMDCA apoiasse a realização de uma campanha
pública e eventos temáticos sobre o tema. O senhor presidente comenta que todo ano o
Conselho precisa indicar uma porcentagem para incentivo ao acolhimento, e essa
campanha poderia surgir desse valor. A ausência de muitos serviços, logo na abertura da
Semana, também foi discutido. Os presentes decidem colher assinaturas para uma moção
de repúdio devido à ausência de representantes dos três poderes. Finalizando a abertura
da Semana, a conselheira Ana Maria C. Quaggio agradece a presença, convidando todos
para a programação da Semana da Adoção 2016. A seguir o senhor presidente declara
encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia
dez de junho de dois mil e dezesseis, na Escola de Governo e Gestão. 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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