Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e três de junho de dois mil e dezessete, às 08h30, no Centro de Atenção
Psicossocial Infantiljuvenil – CAPS’ij, 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 20 e 21 frete e verso. Justificaram ausência
os conselheiros: Janice Piovesan (Suplente) e Marco Antonio dos Santos (titular). A Senhora
Presidente, declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2.
Apresentação dos participantes; 3. Aprovação da ata do dia 09/06/2017; 4. Apresentação
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 5. Apresentação do
Conselho Tutelar da região de abrangência; 6. Deliberação: Solicitação da Unidade de
Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social e outras, para transporte na realização
do "Projeto Férias" via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 7.
Deliberação: Mudança de local da próxima Reunião Descentraliza do dia 28/07/2017; 8.
Apresentação do Centro de Atenção Psicossocial Infantiljuvenil – CAPS’ij; 9.
Apresentação da atual situação do Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC;
10. Apresentação do Vídeo do Projeto Mídia Cidadã – Associação Acolhimento Bom
Pastor; 11. Informes Gerais. A senhora presidente agradece a presença de todos
conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária dando inicio ao item 2. Apresentação
dos participantes: Todos os presentes fazem uma pequena apresentação, dizendo qual sua
representação. Seguindo item 3. Aprovação da ata do dia 09/06/2017: Colocada para
aprovação, a ata do dia 09/06/2017 foi aprovada por unanimidade. Próximo item 4.
Apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: O senhor
presidente da Gestão 2015-2017, Rodrigo Pierobon Rodrigues faz uma breve apresentação,
colocando como se dá a composição do CMDCA, suas comissões e as principais ações
realizadas. Passa-se ao item 5. Apresentação do Conselho Tutelar da região de
abrangência: A senhora presidente do Conselho Tutelar I, Ana Claudia Pellaes Mondragon
apresenta o papel do Conselheiro Tutelar, as principais ações e como é a atuação nos casos
que atendem. Os presentes aproveitam para esclarecer algumas dúvidas, Seguindo item 6.
Deliberação: Solicitação da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social e
outras, para transporte na realização do "Projeto Férias" via Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente: A senhora presidente expõe que o Conselho recebeu uma
solicitação da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social para
custeamento de transporte através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - FMDCA para condução das crianças e adolescentes do Projeto Férias que será
realizado nos Centros de Referencia de Assistência Social – CRAS’s em conjunto com as
Unidades de Educação, Cultura, Esporte no período de recesso escolar. Explica que a
solicitação foi de 07 (sete) ônibus para levar 120 (cento e vinte) crianças e adolescentes
para conhecer alguns locais. O conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues questiona se essas
conduções sairão das que já estão no Planejamento, e se há critérios para aprovação de
solicitações como essas, sugerindo que esse assunto seja, futuramente, discutido, pois o
Conselho já tem algumas ações planejadas. Comenta também que a realização de um
Fórum dos Conselheiros Tutelares não está no planejamento, mas poderia ser discutido. A
conselheira Solange Leonardi Colepicolo sugere que demais assuntos como esses, sejam
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discutidos com mais tempo e que passe pelas Comissões de Políticas e Programas e de
Gerenciamento do Fundo. Colocado para aprovação, a solicitação para custeamento dos 07
(sete) ônibus com utilização de recurso do FMDCA foi deliberada com a utilização da
contratação dos 24 (vinte e quatro) ônibus, conforme, Planejamento de 2017. Passa-se ao
item 7.
Deliberação: Mudança de local da próxima Reunião Descentraliza do dia
28/07/2017: A senhora presidente e representante do Centro de Reabilitação Jundiaí – CRJ
não dispõe de espaço suficiente para acomodação de todos na próxima Reunião
Descentralizada. Como sugestão, uma sala da Escola Superior de Educação Física – ESEF
está reservada para realização. Colocado para aprovação, a próxima Reunião
Descentralizada será realizada na ESEF. Próximo item 8. Apresentação do Centro de
Atenção Psicossocial Infantiljuvenil – CAPS’ij: A conselheira e coordenadora do Centro de
Atenção Psicossocial Infantiljuvenil – CAPS’ij, Janaina de Carvalho Sant’anna Ermani
agradece a presença de todos e apresenta como é o trabalho realizado no equipamento.
Coloca que em Jundiaí, a Rede de Atenção Psicossocial – RAP´s é composta pelo CAPS
Infantil, CAPS Adulto II e III, CAPS de Álcool e Drogas e pelo Consultório de Rua que realizam
atendimento especializado em pacientes com transtornos mentais (neuróticos, psicóticos,
patologias neuropsiquiátricas, etc). Os atendimentos são feitos por equipe
multiprofissional, composta por assistentes sociais, psiquiatras, enfermeiros, psicólogos e
terapeuta ocupacional. Esclarece que o CAPS Infantil possui psicólogo, enfermeiro,
assistente social, fonoaudiólogo, psiquiátrica, terapeuta ocupacional e técnico de
enfermagem. Expõe que entre os casos atendimento, problemas com depressão, timidez,
tentativas de suicídio, auto-mutilação, problemas de aprendizagem e outros tipo de
sofrimento mental são atendidos no equipamento. Comenta que além das crianças e
adolescentes atendidos o trabalho com a família e com a rede também é realizado. Que
estão estudando os fluxos para melhoria do atendimento e a possibilidade de se tornar um
serviço 24 horas. A ouvinte Juliana B. Machado, representante do Núcleo de Apoio a
Aprendizagem – NAA pergunta quais são os critérios para os atendimentos. A conselheira
Janaina de Carvalho Sant’anna Ermani esclarece que o serviço atende crianças e
adolescentes com algum tipo de sofrimento mental ou dificuldade de sociabilidade, que é
porta aberta, é feita uma avaliação pela equipe multidisciplinar. A seguir os adolescentes
usuários do Centro de Atenção Psicossocial Infantiljuvenil – CAPS’ij apresentam, a partir de
algumas experiências vividas, propostas a serem discutidas, para melhoria dos serviços. O
conselheiro Marcelo Henrique R. Carvalho expõe sua indignação com a falta de preparado
dos profissionais dentro dos abrigos, durante as situações que precisariam de uma atenção
diferenciada. Outro assunto levantado, é que o CAPS’ij passe a ser passe a ser 24horas, pois
muitas das crises ocorrem com freqüência a noite. A conselheira Janaina de Carvalho
Sant’anna Ermani finaliza dizendo que toda equipe se esforça para atender toda demanda,
que é grande e que muitas das vezes a força dos profissionais vem dos próprios atendidos,
pois eles precisam de todos da rede fortalecidos para continuar lutando. A senhora
presidente agradece pela apresentação, e sugere que essas questões sejam discutidas
novamente com mais tempo dentro do Conselho. Seguindo item 9. Apresentação da atual
situação do Grupo em Defesa da Criança com Câncer – GRENDACC: A senhora Katia T.
Butalo Franciosi apresenta a atual situação do Hospital Infantil do Grupo em Defesa da
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Criança com Câncer – GRENDACC que passa por problemas financeiros para continuação de
seu trabalho. Explica que, o hospital do Grendacc foi construído há seis meses com dinheiro
de doações, um investimento de R$ 3 milhões na obra e em equipamentos, mas estar
funcionando era uma exigência para o credenciamento federal. O segundo passo era juntar
documentos necessários e dar entrada no processo no dia 22 de março deste ano, mas
nove dias depois do início do processo, o Ministério da Saúde divulgou uma portaria
exigindo no mínimo 60 leitos para credenciar o hospital. Desde então, o Grupo está
mobilizando a cidade com ações e um abaixo-assinado para que o atendimento seja
mantido. Explica também que o atendimento não abrange apenas crianças e adolescentes
de Jundiaí, mas sim de toda região. Finaliza sua fala, solicitando que todas as Instituições
levem o documento e passem recolhendo as assinaturas. 10. Apresentação do Vídeo do
Projeto Mídia Cidadã – Associação Acolhimento Bom Pastor: A senhora presidente
informa que devido ao horário este item será apresentado na próxima reunião. 11.
Informes Gerais: A senhora presidente convida todos para Caminhada de Aniversário dos
27 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Comenta que a Comissão de Divulgação e
Mobilização está organizando dois dias de atividades, sendo: Dia 11 de Julho – Uma
caminhada da Praça do Fórum até a Câmara Municipal e do dia 13 de Julho o CMDCA estará
no Paço Municipal na presença do Prefeito Municipal Luiz Fernando Machado. Informa
também que a confecção de camisetas foi providenciada para distribuição a todas as
crianças, adolescentes e demais participantes da Caminhada. A senhora presidente declara
encerrada a reunião convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada no dia
quatorze de julho 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.
Alda Maria Carrara
Presidente do CMDCA Jundiaí
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