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Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e um de Junho de dois mil e treze, às 08h15, em segunda chamada, no
CIESP, avenida Navarro de Andrade, s/nº - Vila Hortolândia – Jundiaí – S.P, 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 5 frente e verso e 6
frente. Justificou a ausência o conselheiro Roberto Gonçalves de Sá, cumprimentando a todos,
a Sra. Presidente Claudia Tofoli Honório agradeceu a presença de todos, declarou aberta a
plenária com a leitura da pauta: 1-Leitura da pauta 2- Aprovação das atas das reuniões:
24/05/13 , 07/06/2013 , e reunião extraordinária 14/06/2013 3- Inscrições para Informes
Gerais, sendo que já temos os seguintes informes: Convite para o evento ACE e
comunicação e participação em evento em São Paulo – PAIR ) 4 – Apresentação dos
resultados do diagnóstico e de material enviado pelos Conselhos Tutelares 5 – Espaço
para que os representantes das secretarias convidadas falem sobre as propostas de
cada pasta a serem inseridas no PPA relacionadas á Criança e ao Adolescente em
especial atenção aos problemas apresentados.a Senhora Presidente diz que o CMDCA
está em um momento de planejamento, um momento de mudanças, momento de consciência
de que a administração está direcionando ao CMDCA de Jundiaí,.avisa que tem em mãos o
resultado final do NEPP, ou seja,o resultado final do diagnóstico feito em 2012, esclarece que
no começo do ano, foi feito uma breve apresentação do diagnóstico ,apresentado pela a
comissão de diagnóstico, onde eles se debruçaram e detalharam um pouco ,comenta ainda
que na conclusão feita, pode se dizer que eles trabalham como um sistema de semáforo, onde
é apontado uma luz vermelha que é a situação da Criança e do Adolescente em Jundiaí,
nesta luz vermelha ficou muito evidente problemas como a drogadição que engloba todas as
áreas sociais, o problema da gravidez na adolescência, o abrigamento das crianças, que é um
tema muito tenso e a fila de espera de serviços públicos ( creches, CEAD, CRAS ), comenta
que este é o motivo de estarem reunidos, pois o CMDCA está passando por um processo de
mudança, construção do PPA, onde precisam direcionar recurso para os próximos 4 anos, por
isso foi solicitado a presença de alguns secretários para que o CMDCA consiga uma abertura
para conversar e ficar ciente de que a população quer dialogar e propor como meta e objetivo
os cuidados para as crianças e adolescente, a Sra. Presidente disse que fará a inversão da
pauta, pois o Sr. Secretário da Saúde, DRT. Claudio Miranda tem outros compromissos
agendados, item: 4 – Apresentação dos resultados do diagnóstico e de material enviado
pelos Conselhos Tutelares e 5 – Espaço para que os representantes das secretarias
convidadas falem sobre as propostas de cada pasta a serem inseridas no PPA
relacionadas á Criança e ao Adolescente em especial atenção aos problemas
apresentados., o Senhor. Secretário da Saúde agradece o convite e pede desculpas por não
poder ficar até o final da reunião, diz que na ausência dele, a Dra. Maria Aparecida Ribeiro da
Costa, pode representá-lo perfeitamente, pois ela é uma coordenadora muito competente, a
seguir ele diz que estão fazendo o PPA e que existe algumas prioridades, a questão de álcool
e drogas, onde tiveram uma dificuldade muito grande pois quando assumiram em Janeiro,
perceberam que eram difíceis os atendimentos , não só para crianças e adolescentes, como
também para adultos, comenta que a secretaria da saúde esta correndo contra o tempo, pois
além dos muitos casos e drogadição na cidade, há também os casos de saúde mental,
gravidez de mulheres em situação de rua, onde com os consultórios de rua que já estão
funcionando parcialmente ,percebemos alguns resultados satisfatórios, em Julho o consultório
de rua estará funcionando , rodando por Jundiaí, esse consultório de rua foi um pedido da
gestão anterior,nele quem acompanha é um psiquiatra,enfermeiro,assistente social ou
psicólogo, queríamos muito um consultório na rua , pois teríamos uma equipe maior, inclusive
um médico clinico geral, um assistente social, psicólogo, enfermeiro, dentista. Para diminuição
da mortalidade infantil será importante o atendimento às grávidas nos CAPSI (AD3) e nos
consultórios de rua, lembrando que este será implantado agora no mês de julho de dois mil e
treze. Os exames de pré-natal estão sendo feitos, mas ainda é preciso muito, pois a qualidade

em alguns casos está complicada, estamos nos esforçando ao máximo para direcionar
recursos aos exames de pré-natal, pois, Jundiaí ainda pode melhorar bastante nas ações da
saúde da criança com o pré-natal, se a criança é bem assistida durante toda a gestação o risco
de mortalidade infantil melhora bem, a Sra. Presidente faz a entrega do relatório ou seja um
resumo das informações que foram levantadas pelo pessoal da rede e, com indicadores em
relação a saúde da criança e do adolescente aqui no município, foi comentado sobre o
diagnóstico feito pelo conselho tutelar, para o Sr. Secretário da Saúde e faz uma pergunta
sobre as comunidades terapêuticas, questionando qual seria a missão delas? O Sr. Secretário
explica que comunidades terapêuticas são um assunto burocráticos, pois a maioria precisa de
um espaço físico apropriado e normalmente se consegue lugares afastados, que muitas vezes
tem problemas com a questão ambiental, sita como exemplo a ASSERV do Pastor Edinaldo,
onde diz que ele é um cidadão bem rigoroso em relação a parte administrativa, mas estão
tendo dificuldade por conta do local da clínica, as pessoas acabam procurando a secretaria de
saúde para os casos de drogadição. Comenta ainda sobre a ex-conselheira tutelar Ana Paula
Bernabé que também o procurou e que o caso é semelhante, pois o local onde ela implantaria
a comunidade terapêutica - Talita Kum, também não pode receber habite-sepor conta da
existência de mananciais, mas que estão tentando solucionar o problema. O conselheiro
Denilson Ricardo André diz o CMDCA temos muita dificuldade em relação à secretaria de
saúde para saber onde estão sendo aplicados os recursos com a criança e o adolescente aqui
de Jundiaí, por isso pede para ser mais detalhado para que todos possam enxergar melhor e
ter mais acesso as informações sobre os recursos., o conselheiro Daniel Rossin Polo faz um
questionamento ao Sr. Secretário, sobre a questão de qualidade, gostaria de saber se há
outros assuntos do PPA em relação a criança e adolescente para os próximos 4 anos? O Sr.
Secretario diz que a menina dos olhos da secretaria de saúde é atenção básica, e quando
falamos de atenção básica estamos falando de melhorias às criança e ao adolescente. Nosso
objetivo é a diminuição da mortalidade infantil por isso as melhorias dos exames pré-natal,
além das questões de álcool de drogas. No PPA estamos melhorando, ou seja, aumentando
investimentos na atenção básica sim., o conselheiro Daniel Rossin Polo pergunta sobre ações
de qualidade, qualificação de profissionais? O Sr secretário diz que há uma dificuldade na
contração de psicólogos que acaba atrapalhando muito nossos planos. É aberto concurso, mas
as vagas acabam não sendo supridas como esperávamos. Outro problema que estamos
enfrentando é a desmotivação dos funcionários, então o Sr Prefeito já está estudando formas
para incentivar esses profissionais que pela sua função importantíssima ainda ganham mal. A
Sra. Presidente o questiona se é possível que informações e indicadores da secretaria de
saúde em relação às crianças e aos adolescentes sejam transmitidas a Dra. Maria Aparecida
Ribeiro da Costa para que ela possa repassar ao CMDCA? O Sr secretário diz que sim, com
certeza é possível. A conselheira Maria Aparecida da Silva, diz que a neuropsiquiatria, também
é sério problema, pois trabalha diretamente com dependentes químicos, e questiona se há
alguma medida em relação à contratação de mais profissionais ou melhorias nas condições de
trabalho dos mesmos dessa área? O Sr Secretário diz que há sim alguns projetos como plano
de carreira ou até mesmo a terceirização desse serviço, a contratação de clínicas será uma
alternativa também, a ouvinte Alda Renata O. Machado pergunta se na área de saúde mental
voltada especialmente para crianças e adolescentes, há algum plano de trabalho aos
profissionais psicólogos? O Sr secretário diz que já existe um plano para psicólogos atenderem
crianças e adolescentes, está incluso no PPA, este ano já solicitamos urgência, e com certeza
ano que vem melhorará muito, a conselheira Rosana Maria Merighi, diz que a cidade de
Jundiaí tem falta mesmo de psicólogos, por exemplo, no CAPSI há apenas um psicólogo, irá
contratar mais? O Sr secretário diz que irá contratar sim, inclusive um em caráter de urgência,
também queremos melhorar o salário deles, ou terceirizar, estamos avançando, nossa meta é
até o ano que vem melhorar e muito. O Sr secretário de saúde agradece mais uma vez pelo
convite e se põe a disposição para futuras reuniões junto ao CMDCA, a Sra. Presidente
questiona ao Sr. Secretário se é possível fazer alguns apontamentos e trazer algumas
informações do que foi dito, para que todos possam visualizar, o que a secretaria da saúde
está propondo para os próximos 4 anos, até para que possamos acompanhar , é possível ? O
Sr. Secretário da Saúde diz que sim, então a Sra. Presidente passa a palavra a representante
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SEMADS). A diretora de
Planejamento Caroline Vitti, onde ela justifica a ausência da Sra. Secretária Marilena Perdiz
Negro e diz que ela está numa reunião tão importante quanto a do CMDCA ,onde ela está na
tentativa de captar e priorizar mais recursos ao município. Carolina Vitti começa dizendo que o
PPA hoje no governo de prefeito Pedro Bigardi, filtra todas as informações para esses

recursos, então temos os programas, as ações, planos de trabalho para trabalharmos em cima.
A filtragem de todos os problemas das crianças e dos adolescentes do município, a nossa
secretária que faz essa sub função, lembrando que ela tem muita experiência nisso, por isso
fica mais tranqüilo mostrar a vocês do CMDCA esses planos., deixando bem claro a todos,
agora na SEMADS, temos alguns desafios traçados no nosso governo. O diagnostico ficou o
seguinte: 1) Ausência nas equipes de referência: Não temos equipes mínimas ainda, um dos
grandes problemas é a falta de profissionais. 2) Ausência de alguns serviços estruturais:
Enquanto não investir na proteção básica continuaremos inchando a proteção especial. 3)
Ausência de Planejamento das ações: estamos reestruturando o setor de planejamento. 4)
Necessidade de aumentar a proteção básica ( Territorização dos CRAS, falta de cobertura ) 5)
Serviços Apartados, tentaremos fortalecer junto com todos vocês profissionais. Agora do PPA,
temos grandes ações e algumas soluções já previstas no eixo de gestão: 1) Bolsa família 2)
Monitoramento de contratos, convênios 3) Criação do Observatório da Criança e do
Adolescente (vigilância e monitoramento) 4) Planejamentos e planos 5) Projeto de justiça
prioritária (com a ajuda da casa da cidadania) 5) Atenção básica, fortalecimento de vínculos 6)
Na proteção especial, aumentar a cobertura dos CREAS, e a grande novidade fortalecer nosso
diálogo com as entidades para mostrar esse laço governo-entidade, através das estâncias dos
conselhos CMAS e CMDCA, o IGD que é um recurso separado 7) Liberdade assistida 8)
Centro POP (população de rua), a seguir a Sra. Presidente passa a palavra para o
representante da Secretaria de Esportes, o conselheiro Luiz Alessandro Baggio, onde ele
apresenta alguns projetos da secretaria voltados à criança e ao adolescente 1) Tênis: projeto já
iniciado 2) Projeto “esporte e saúde”: não será apenas para crianças, mas para idosos também
3) Projeto “torcendo por Jundiaí”: só para crianças. A conselheira Creuza Aparecida Claudino
questiona o conselheiro Luiz Alessandro Baggio sobre os planos do governo para contratação
de técnicos na área do esporte? Está no papel essa contratação e a abertura de concursos? O
representante da Secretaria de Esportes diz que estão direcionando recursos, nesses 6 (seis)
meses já levantamos muito material, e vimos até que há profissionais técnicos ociosos por falta
de um planejamento. A conselheira Rose Meire Mendes de Almeida diz que fica preocupada
com essa informação, pois sabe que há muitos bairros que não possuem técnicos esportivos e
que com tranqüilidade conhece 3 (três) bairros que não há profissionais da área do esporte.O
conselheiro Ilson Silva Santos diz é preciso investir sim, contratar profissionais pois a criança
precisa e quer sim praticar esporte, dando continuidade a representante da Secretaria de
Educação e conselheira Célia Cerqueira de Araújo, mostra um diagnóstico levantado em
relação à criança e adolescente, onde os principais problemas apontados são: 1) fila de espera
em serviços (defasagem de vagas na educação infantil ou seja nas creches) e que na tentativa
de reduzir esses números está no projeto construção de novas escolas, parcerias com
entidades e com escolas particulares mas mesmo assim ainda há filas. 2) Formação do
profissional: para oferecer um serviço de qualidade e não apenas de quantidade. 3)
Drogadição 4) Gravidez na adolescência, esclarece que no PPA está previsto a construção de
12 escolas até 2016, o conselheiro Denilson Ricardo André, diz que em relação a projeto de
educação para jovens e adultos (EJA), não podem deixá-los no mesmo bloco pois jovem é
jovem e adulto é adulto, a conselheira Alda Renata O. Machado completa que é preciso
alfabetização, a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida diz que a importância de outras
secretarias também dentro do CMDCA é de grande entendimento., a conselheira e
representante da Secretaria da Educação Célia Cerqueira de Araújo completa dizendo que a
secretaria já está reformulando o EJA, comenta que questões como a que o conselheiro
Denilson acabou de expor já estão sendo pensadas sim, pois eles querem qualificar o EJA
para que possam fazer a diferença, para finalizar, a representante da Secretaria da Casa Civil
diz que o secretário está sim muito empenhado para fazer acontecer, na busca por melhorias
das crianças e dos adolescentes temos: 1) convênios para busca de recursos 2) concursos
públicos em planejamento, diz que está tendo empenho e muito interesse da parte deles,
esclarece que estão a disposição do CMDCA, A Sra presidente do CMDCA sugere a
confecção de ofícios objetivando um retorno dos secretários até do dia 1 de julho, onde
apresentarão as ações de suas secretarias em relação à criança e ao adolescente,coloca em
votação para saber se é de interesse de todos esse retorno, no qual é aprovado por
unanimidade, a conselheira Simone de Andrade Pligher disse que tem que constar que a
criança e o Adolescente tem prioridade absoluta, Claudia Tofoli aproveita e agradece a
presença de todos que se empenharam em falar um pouco da sua secretaria e entrega para
cada um deles o diagnóstico do NEP, sugere para a plenária a alteração da agenda da
próxima reunião ordinária por conta da resposta dos secretários ao invés de realizar a reunião

Ordinária dia 12 de julho, realizar no dia 05 de julho e no dia 13 de Julho a reunião de
planejamento, a decisão foi de atender ao pedido, a conselheira e representante da Secretaria
da Saúde Dra. Maria Aparecida Ribeiro questiona sobre a apresentação das ações de cada
secretaria, sugere que seja feita em forma de planilha, até por conta de ganhar tempo, a
conselheira Rose Meire Mendes de Almeida esclarece que achou interessante a maneira de
exposição da Sra. Carolina Vitti, sugeriu que todas as secretarias demonstrassem desta forma,
para clarear melhor para todos os conselheiros, a conselheira Creuza Aparecida Claudino cita
que acha interessante e importante chamar também representantes da Secretaria de
Educação do Estado para as próximas reuniões.,passando para o item: 2- Aprovação das
atas das reuniões: 24/05/13 , 07/06/2013 , e reunião extraordinária 14/06/2013, a Sra.
Secretária esclarece que tem 03 atas para serem aprovadas,a primeira ata refere-se a ata do
dia 24 / 05 /2013 onde foi aprovada por unanimidade, a segunda ata é do dia 07/06/2013 que
foi aprovada mas que deverá inserir o termo quadrilha, o qual foi usado pelo Sr. Francisco do
projeto Semente,a pedido da conselheira Maria Aparecida Ribeiro, onde após o levantamento
do assunto , a plenária decidiu que é uma denuncia sobre comercialização de crianças e que o
CMDCA precisa tomar providências e precisa levar o caso ao Dr. Jefferson Barbin Torelli ,Juiz
da Vara da Infância e da Juventude pela Presidente do CMDCA ,acompanhada da
coordenadora dos CREAS a conselheira Rosana Maria Merighi e também um conselheiro
tutelar, último item da pauta 3- Inscrições para Informes Gerais, sendo que já temos os
seguintes informes: Convite para o evento ACE e comunicação e participação em evento
em São Paulo – PAIR ) A comissão do SINASE está trabalhando para ajudar na construção
das Medidas Sócio-Educativas e decidiu que as reuniões acontecerão sempre nas terceiras
5ªf de cada mês, já estão agendadas as próximas reuniões, que acontecerão nos dias 18 de
julho e 22 de agosto., a conselheira Marta Baroni trouxe um informativo sobre a 2ª feira do
emprego pela ACE que acontecerá será dia 01 de julho das 9h as 16h, o informativo será
encaminhado também por email, a conselheira Rose Meire Mendes diz que terá uma reunião
do CEDECA dia 28 de junho, a conselheira Rosana Maria Merighi esclarece a Mudança do
CREAS POP, antigo Sinal Amarelo, para rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 504, Centro, o
ouvinte Jairo de Mattos convita a todos os presente a participar do Jantar da ABCJ no clube
Jundiaiense dia 02 de agosto (O convite será enviado por email ), Claudia Tofoli comentou
sobre um curso em São Paulo o PAIR, onde existe apenas 1 vaga para o CMDCA e 1 vaga
para o Conselho Tutelar,a conselheira Rose Meire Mendes de Almeida manifestou a vontade
em participar para representar o CMDCA e o senhor Donizeth Aparecido de Andrade para
representar o Conselho Tutelar, para finalizar a Sra. Presidente comentou sobre o 1º depósito
vindo do Poder Judiciário ao CMDCA, diz que é uma conquista. Nada havendo mais a tratar, a
Senhora presidente declarou encerrada a presente reunião convidando a todos para a próxima
que se realizará neste mesmo local em 05 de Julho de 2013. Eu Nínive de Paula Bueno,
secretária “ad hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada pela
Assembléia, segue para assinatura do presidente.

Claudia Tofoli Honório
Presidente CMDCA - Jundiaí

