Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em vinte e oito de julho de dois mil e dezessete, às 08h30, na ESEF - Escola
Superior de Educação Física de Jundiaí, 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 24 frete e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Janaina de Carvalho Sant’anna Ermani e sua suplente Fabiana Petter Camillo,
Mauro Vaz de Lima (titular) e Carina Aparecida Boni (titular). A Senhora Presidente, declara
aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia
14/07/2017; 3. Breve apresentação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA; 4. Apresentação do Conselho Tutelar da região de abrangência; 5.
Apresentação das atividades realizadas no equipamento; 6. Devolutiva da Semana da
Adoção 2017; 7. Devolutiva da participação dos representantes de Jundiaí no Encontro
Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção – ENAPA; 8. Informes Gerais. A senhora
presidente agradece pelo espaço cedido para realização da reunião e a presença de todos
conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando inicio pelo item 2. Aprovação da
ata do dia 14/07/2017: Colocada para aprovação, a ata do dia 12/05/2017 foi aprovada,
por unanimidade. Próximo item 3. Breve apresentação do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente – CMDCA: Devido ao número de participantes que
desconhecem o trabalho do CMDCA, este item não foi apresentado. Próximo item 4.
Apresentação do Conselho Tutelar da região de abrangência: Devido ao número de
participantes que desconhecem o trabalho do Conselho Tutelar, este item não foi
apresentado. Passa-se ao item 6. Devolutiva da Semana da Adoção 2017: A representante
da Associação Grupo de Apoio a Adoção - GAA Semente dá inicio a apresentação (Anexo)
da realização da Semana da Adoção 2017, agradecendo a todos conselheiros pelo apoio.
Seguindo item 5. Apresentação das atividades realizadas no equipamento: A vice-diretora,
Bettina Ried agradece pelo Conselho ter escolhido a ESEF - Escola Superior de Educação
Física de Jundiaí para realização de sua reunião, colocando que a Instituição existe há 45
anos. Atende crianças e adolescentes, maior parte da região do bairro da Anhangabaú,
algumas delas de Instituições como Lar Anália Franco e do Programa de Atendimento e
Integração Maria Tereza Rebello – PAIM. Esclarece que o objetivo maior da Escola é ensinar
eles nadarem, porém o trabalho é muito mais além. Alguns chegam sem expectativa
nenhuma de vida, com medo de enfrentar desafios, por isso o trabalho afetivo, de
acolhimento, de orientação a essas crianças e adolescentes é importante, e os profissionais
fazem por meio do esporte. Informa também que atualmente alguns problemas financeiros
vem atrapalhando a expansão das atividades da Escola, porém estão estudando ações que
vem melhor a atual situação. Coloca que a Instituição está a disposição para fortalecer
ações que venham trazer melhorias na vida dessas pessoas. Próximo item 7. Devolutiva da
participação dos representantes de Jundiaí no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à
Adoção – ENAPA: A conselheira Ana Maria C. Quaggio informa que os Encontros Nacionais
dos Grupos de Apoio à Adoção surgiram na necessidade dos pais, filhos, pretendentes e
profissionais compartilharem experiências, dúvidas sobre a adoção. Coloca que no Brasil,
são 190 grupos e são formados por pessoas que lutam para que as ações sobre a adoção se
fortaleçam. Diz que falar sobre adoção é falar sobre Convivência Familiar e Comunitária e
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que o Encontro deste ano teve como tema “Família: Direito de todos, sonho de muitos”.
Finaliza dizendo que Jundiaí, perante a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção ANGAAD é referência sobre o tema “Adoção”, especialmente porque se destaca no trabalho
em rede. A seguir, os participantes Ana Maria C. Quaggio (Eixo 1 ), Viviana E. Gualtieri (Eixo
2), Maria Aparecida da Silva (Eixo 3) e Lucinda Cantoni Lopes (Eixo 4) faz a apresentação
(Anexo) dos eixos que foram discutidos. Entre os assuntos levantados durante o Encontro o
tempo dos processos, tempo investido na família biológica, preparo dos profissionais que
lidam com a adoção, cidades que estão a frente no serviço “Família Acolhedora”, atuação
dos juízes, necessidade de criação de repúblicas, necessidade de melhoria no
acompanhamento do Cadastro Nacional de Adoção, busca ativa de pretendentes para
crianças acima de 7 anos e/ou deficientes. O conselheiro Rodrigo Pierobon apresenta as
considerações finais, colocando que o grupo avaliou o Encontro como positivo. Que a
inscrição foi paga pelos 11 representantes, que o hotel de hospedagem era antigo,
localizado num local perigoso e distante do local do Encontro, que passaram por 4
aeroportos na volta, arcaram com o custo do traslado entre eles e que o grupo não foi junto
no mesmo vôo. Informa que o volume de informações foi enorme para rede ampliar seu
conhecimento e cada representante compartilhou em seus locais de trabalho todo
aprendizado obtido. Informa também que voltou com várias idéias, entre elas formar um
grupo de voluntários da área da psicologia para atuar junto aos Serviços de Acolhimento.
Outra idéia que gostaria que o Conselho avaliasse, é a realização de um Seminário
financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente organizado pelo
“Família Acolhedora”, para fortalecimento e divulgação deste Serviço. Finalizando este item,
a conselheira Ana Maria C. Quaggio informa que foi eleita como conselheira Fiscal da
ANGAAD. Retomada do item 5. Apresentação das atividades realizadas no equipamento:
O representante do Complexo Esportivo Doutor Nicolino de Lucca – Bolão, Michel A. Lenk
Gregório dá inicio a apresentação dizendo que este é o Complexo mais antigo e se difere
dos demais, pelo número de modalidades esportivas. Informa que todas as atividades são
gratuitas, divididas em 10 modalidades, 130 turmas e aproximadamente 3000
atendimentos por mês. Informa também que a modalidade mais procurada, e que possui
fila de espera é a natação. Coloca que a Unidade de Gestão de Esporte e Lazer - UGEL conta
com mais 20 Centros Esportivos, 19 Unidades de Apoio, 624 turmas em diferentes
modalidades. Finaliza dizendo que os Centros Esportivos estão de portas abertas para
receber a inscrição de crianças e adolescentes que queiram participar de alguma atividade.
A conselheira Márcia Pavan Guilherme, Diretora de Esporte Educacional e Participação
coloca que possuem atletas com potencial alto, alguns olímpicos e que é preciso
mobilização para aumentar o número de participantes, já que há vagas para as atividades.
Conta com o apoio do Conselho e das Organizações presentes para divulgação dos serviços
disponíveis. O conselheiro Felipe Augusto Segantini Bonança informa que a Unidade está
criando métodos para tabular e qualificar os dados dos atendimentos, pois o número de
atendimentos que conseguimos atingir é pouco em relação ao tamanho do Município.
Comenta que infelizmente, problemas com Segurança Pública dos Centros Esportivos, falta
de estrutura e recursos humanos impedem que o trabalho seja expandido para demais
regiões vulneráveis que tanto precisam da atividade esportiva. Finalizando, os
Secretaria Executiva: Rua Senador Fonseca, nº 605 – Centro Jundiaí/SP Fone: (11) 4497-0008
www.cmdca.jundiai.sp.gov.br / cmdca@jundiai.sp.gov.br
Fundo Municipal: PMJ – FMDCA CNPJ: 17.498.120/0001-63 Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0316 - Conta Corrente: 52-0

representantes da UGEL solicitam que divulguem o site que possui todas as atividades dos
Centros Esportivos e Unidades de Apoio: http://www.jundiai.sp.gov.br/esportes/. Passa-se
ao item 8. Informes Gerais: A ouvinte Leniane convida para convida para o Jantar da
Família, dia 02/9, na Igreja da Vila Arens. A senhora presidente declara encerrada a reunião
convidando a todos para a próxima reunião, esta extraordinária, que será realizada no dia
quatro de agosto 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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