Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em vinte e nove de junho de dois mil e dezoito, às 08h15, na Unidade de Gestão de Educação –
Espaço do Centro de Capacitação (2º Andar - Complexo da Argos), 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 46 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Solange Colepicolo Leonardi (titular), Silvia Helena Natal (suplente), Janice Piovesan
(titular), Katia Terezinha Butalo Franciosi (suplente), Walter Mendes de Oliveira Filho (titular), Marcia
Pavan Guilherme (suplente), Priscila Rodrigues (Suplente), Lucinda Cantoni Lopes (titular). A senhora
presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da
ata do dia 08/06/2018; 3. Devolutiva da realização da Semana da Adoção 2018; 4. Apresentação e
Deliberação sobre o Encontro"Adolescente acolhido: A construção da autonomia - Porque voar
é preciso!" para a utilização de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente; 4. Deliberação: Renovação de registro Associação Cristã em Defesa da Cidadania
- ACDC, Lar Anália Franco, GAA Semente, Associação Acolhimento Bom Pastor, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE; 5. Deliberação: Contratação de viagem e camiseta por
um período de 12 meses; 6. Reunião das Comissões; 7. Informes Gerais; A senhora presidente
agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando inicio pelo
item 2. Aprovação da ata do dia 08/06/2018: Colocadas para aprovação a ata do dia 08/06/2018 foi
aprovada por unanimidade. Seguindo item 3. Devolutiva da realização da Semana da Adoção 2018:
A conselheira Ana Maria C. Quaggio dá inicio a apresentação (Anexo) da realização da Semana da
Adoção 2018. Comenta que as atividades foram a Caminhada da Adoção, o Encontro Mensal, o
Diálogo com os universitários e o Encontro com a REDECA. Finaliza dizendo que a realização foi
positiva, que o trabalho do GAA Semente é voltado para a Rede e sem o apoio de todos parceiros não
seria possível. Avaliação dos voluntários e participantes das atividades: Aspectos positivos Participação ativa dos voluntários, Diversidade de atividade, Parcerias CMDCA, Instituições de
Acolhimento, Palestrantes com conhecimento dos assuntos tratados, Participação do MMJ. Aspectos a
serem melhorados para 2019 - Apesar da ampla divulgação, baixa participação da rede: profissionais,
gestores, conselheiros, órgãos afins, Greve, Lanches da quinta e sexta feira, Tempo insuficiente para
tratar o assunto proposto para a REDECA, Preparação dos cuidadores das casas para eventos com
parceiros. Próximo item 4. Apresentação e Deliberação sobre o Encontro "Adolescente acolhido:
A construção da autonomia - Porque voar é preciso!" para a utilização de recurso do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: A Assistente Social do Setor Técnico do Poder
Judiciário, Elen Tavares de Sá e a Coordenadora da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida,
Suzana Elias Pedro dão inicio a apresentação da programação do Encontro "Adolescente em
Acolhimento - A Construção Da Autonomia - Porque Voar É Preciso!", a ser realizado em 24/08/2018,
das 13h às 18h, no Auditório Elis Regina. Colocam que o organizador é o Grupo "Acolhimento
Institucional e Familiar" que se formou em 2005, com representantes da Rede com o objetivo de
discutir as demandas sobre o acolhimento. A realização deste Encontro justifica devido necessidade
de capacitação permanente, aumento numérico de adolescentes acolhidos nos últimos anos,
necessidade de discussão teórica e técnica sobre ações que possibilitem ganhos de autonomia ao
adolescente acolhido. O objetivo é pensar em rede possibilidades de trabalho que auxiliem no
desenvolvimento da autonomia do adolescente acolhido, em especial aqueles que apresentam
deficiência ou transtornos mentais. As palestras contarão com a participação da Profa. Dra. Sandra
Scivoletto: Professora Assistente de Psiquiatria da Infância e Adolescência, Departamento e Instituto
de Psiquiatria do Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina USP - “Transtornos mentais na
adolescência: necessidade de apoio e confiança na construção da autonomia” e Mahyra Costivelli:
Psicóloga, Coordenadora do Grupo Nós do Instituto Fazendo História - “Trabalho do Grupo Nós:
desenvolvendo autonomia e habilidades sociais”. A Proposta posterior ao evento são Oficinas para
adolescentes (de 12 a 17 anos) acolhidos em qualquer unidade dos serviços de acolhimento de Jundiaí
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e o trabalho com as questões como: auto cuidado, auto preservação, cuidados básicos de uma casa,
rede de serviços socioassistenciais, educação financeira, espaços culturais da cidade, fichas/cadastros
em geral/documentos, comportamento assertivo, sentimentos/valores/emoções, escolha da profissão.
A seguir, as representantes solicitam apoio do Conselho para a realização deste Encontro, para que
mais pessoas possam participar e seja um dia muita troca para melhoria da autonomia desses
adolescentes. Com o Planejamento 2018 em tela, a senhora presidente, coloca que algumas ações do
Planejamento utilizaram menos materiais que foram previstos, solicitando à Plenária que se manifeste
quanto ao apoio solicitado pelo Grupo "Acolhimento Institucional e Familiar. Após discussão, o
conselheiros deliberam para que o apoio através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente seja no fornecimento do coffee-break para 150 pessoas, das 30 camisetas com o logo do
CMDCA, as quais foram pedidas para comemoração do aniversário do ECA e das pastas que já estão
compradas. Os demais itens, alguns representantes dos Órgãos presentes se colocam a disposição
para disponibilizar o que estiverem dentro do alcance. Passa-se ao item 4. Deliberação: Renovação
de registro Associação Cristã em Defesa da Cidadania - ACDC, Lar Anália Franco, GAA
Semente, Associação Acolhimento Bom Pastor, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE: A senhora presidente coloca que as conselheiras da Comissão de Registro não puderam
comparecer devido imprevistos e pergunta aos conselheiros se ela mesma poderia fazer a leitura das
renovações. A plenária decide pela transferência deste item, pois se haver dúvidas, não poderão ser
sanadas. Seguinte item 5. Deliberação: Contratação de viagem e camiseta por um período de 12
meses: A senhora presidente diz que os Empenhos de ônibus e de camiseta se expiraram e para
continuação no fornecimento desses itens para realização das ações previstas no Planejamento 2018
será necessário uma nova contratação. Devido aos tramites para cada contratação, ao invés de serem
para até Dezembro, sugestão é para que os serviços sejam pedidos para 12 meses, considerando a
quantidade estimada nas últimas contratações. Após analise, os conselheiros deliberam que as
contratações sejam para 12 meses, sendo 24 viagens de ônibus e 1200 camisetas. A senhora
presidente ressalta que todos serviços serão utilizados de acordo o Planejamento vigente, e em caso
de alterações a plenária deverá deliberar. Próximo item 6. Reunião das Comissões: As comissões
não se reuniram. Passa-se ao item 7. Informes Gerais: A conselheira Luciana Januária Barbosa diz
que ontem durante a reunião da Comissão Municipal de Enfrentamento a Violência e Exploração
Sexual contra Crianças e Adolescente - CMEVESCA de Jundiaí foi levantado a necessidade de
capacitação e supervisão de casos aos Conselheiros Tutelares. Após, sugestões a senhora presidente
diz que a mesa discutirá a questão. O senhor vice-presidente, Marco Antonio dos Santos, informa que
no dia 22/06, esteve no Fórum a convite do Senhor Juiz Dr. Jefferson B. Torelli para apresentação das
alterações visando a atualização do Estatuto da Criança e Adolescentes em face da Lei 13.509/2017,
bem como da implantação da Lei 16.729/2018 e o Fluxo de atendimento a puérperas em situação de
vulnerabilidade. O convite foi feito aos Hospitais e para Rede também. O conselheiro Luis Augusto
Zambon informa que o Departamento de Apoio aos Conselhos e Entidades mudou-se para o 8º Andar
do Paço Municipal. A senhora presidente, declara encerrada a reunião, convidando a todos para a
próxima reunião, que será realizada em treze de julho de dois mil e dezoito, às 8h15, no mesmo local.
Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc” _____________ lavrei a presente ata, que, depois de
aprovada pela Assembléia, segue para assinatura da presidente.

Alda Maria Carrara
Presidente do CMDCA Jundiaí
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