Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em quatorze de dezembro 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 55 verso e 56 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Solange Colepicolo Leonardi (titular), Silvia Helena Natal
(suplente), Marco Antonio dos Santos (titular), Rodrigo Pierobon Rodrigues (titular), Alan Baptista
da Silva (suplente). A senhora presidente declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1.
Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 23/11/2018; 3. Devolutiva da realização do
Encontro: "Rede que escuta, protege" e demais ações da Comissão de Enfrentamento à
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes - CMEVESCA; 4. Devolutiva da
participação no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção - ENAPA - Ano 2018; 5.
Deliberação: Fomação da Comissão Eleitoral do Processo de Escolha dos Conselheiros
Tutelares; 6. Deliberação: Calendário de Reuniões para o ano de 2019; 7. Deliberação:
Utilização do Fundo Municipal dos Diretios da Criança e do Adolescente para ida dos
delegados à Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente dias 27 e 28
de Março de 2019; 8. Apresentação das ações desenvolvidas 2018; 9. Devolutiva quanto
ao repasse dos projetos aprovados; 10. Devolutiva sobre o Edital dos Serviços de
Acolhimento; 11. Doações de alimentos referente ao filme do Chico Xavier; 12.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 23/11/2018: Colocada
para aprovação a ata do dia 23/11/2018 foi aprovada, por unanimidade. Seguindo item 3.
Devolutiva da realização do Encontro: "Rede que escuta, protege" e demais ações da
Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes CMEVESCA: A representante da Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes - CMEVESCA, Mariana Simon, dá inicio a apresentação (Anexo) sobre
a devolutiva da realização do Encontro "Rede que escuta, protege", realizado no dia 31 de
Outubro, no Auditório Planeta Água e que teve a presença de 175 pessoas, entre elas Thiago
Texera – Gestor da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde; Nádia Taffarello – Gestora da
Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social – UGADS; Ariane Goim Rios –
Diretora da Proteção Especial da UGADS; Dra Ana Beatriz Sampaio Silva Vieira– Promotoria
Infância e Juventude; Bruna Lazarini – Representando o Vereador Cristiano Lopes - Câmara
Municipal. Compareceram também representantes dos municipios de São Paulo; Iperó; Itatiba;
Cajamar; Várzea Paulista; Campo Limpo Pta; Cabreúva; Laranjal Paulista; Itupeva e São Pedro.
O dia contou com a presença, na condição de palestrante, do Dr. Murillo José Digiácomo,
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, que fez a explanação sobre a
Lei Federal nº 13.431/2017 – Escuta Especializada. Comenta que além das mudanças que a Lei
está trazendo para o Sistema de Garantia, a importância do trabalho em Rede foi um ponto
muito discutido. A representante coloca que o Decreto da Lei já foi publicado e os municipios
precisam trabalhar para se adequarem. Em Jundiaí, diz que a Comissão juntamente com os
Órgãos responsáveis pela adequação do fluxo de atendimento vem se reunindo e estudando as
alterações necessárias, informando que em reunião com o Gestor da Saúde, que a principio o
local dos atendimentos será montado dentro no NIS - Núcleo Integrado de Saúde e que a equipe
está praticamente formada. A psicóloga, Mariangela Aiello Prestes que fazia parte do Unidade de
Educação, e, passará a compor a nova equipe, aproveita para se apresentar dizendo que está
disponivel em ajudar no que for necessário. Finaliza sua apresentação, colocando que conforme
as ações forem contruidas será apresentado ao Conselho. Contribuindo com o item, a senhora
presidente coloca que é para isso que estão no Conselho, pra ver as ações acontencendo e
saindo do papel, na luta pela melhoria dos atendimentos, dos encaminhamentos que envolvem a
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criança e o adolescente. Que o Conselho não pode aceitar que falta orçamento, pois a realizada
que os profissionais lidam é muito diferente de tudo isso. A ouvinte Maria Aparecida da Silva
contribui dizendo que cada dia que passa cresce o número de casos de adolescentes surtando e
não tendo lugar para levá-los, principalmente a noite e nos finais de semana. Coloca que a
responsabilidade tem que ser compartilhada, e que se trata de apenas um caso. A conselheira
Luciana Januária Barbosa diz que em Jundiaí há uma Politica de Saúde para esses casos e que
esses casos precisam ser encaminhados ao Hospital Universitário. A sugestão da plenária é
para que seja feito uma reunião com representes do Ministério Público, Poder Judiciário,
UGADS, Saúde, Delegacia, Serviços de Acolhimento, Conselho Tutelar e Hospital Universitário HU para estudar esses casos que o acolhido fica bem durante do dia e a noite tem surtos,
pensando na criação de uma ala dentro do HU especifica para esses casos. Seguindo tem 4.
Devolutiva da participação no Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção - ENAPA
- Ano 2018: A conselheira Aparecida Magali de Almeida Sousa inicio a apresentação (Anexo)
sobre a participaçao do Encontro Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção - ENAPA - Ano 2018,
dias 15 a 17 de Novembro, em Bonito/MS. Coloca que o Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - FMDCA custeou a ida de 5 (cinco) representantes de Jundiaí:
Conselho Tutelar - Donizeth Aparecido de Andrade (Conselheiro Tutelar); GAA Semente Fabiana Moron (Diretora de Comunicação); Poder Judiciário - Elisangela Fraga Ferreira
(Psicóloga Judiciária); Serviço de Acolhimento Institucional - Maria Aparecida da Silva
(Assistente Social e Coordenadora da Casa de Nazaré) e ela, representando o CMDCA Aparecida Magali de Almeida Sousa (Assistente Social e Conselheira). Dos participantes a única
que não pode estar presente foi a Fabiana Moron (Diretora de Comunicação do GAA Semente).
Após apresentação das atividades oferecidas pelo Encontro, os demais participantes que foram
indicados para participarem aboradam os pontos que na opinião deles merecem destaque. O
conselheiro tutelar Donizeth Aparecido de Andrade diz que a necessidade de todos da Rede
entenderem da mesma forma os encaminhamentos, o desenvolvimento e fortalecimento das
ações e a qualificação dos profissionais são itens que achou importante. A Psicóloga Judiciária,
Elisangela Fraga Ferreira, diz que ações para criação e fortalecimento da Vara da Infância
Especializada e da Delegacia Especializada para preservação da identidade dos atendidos é
uma ação necessária. A Assistente Social e Coordenadora da Casa de Nazaré, Maria Aparecida
da Silva, coloca que o tempo não volta mais, as sequelas causadas nos que vão para o
acolhimento duram por muitos anos. O tempo do atendimentos dos casos tem que ser o mínimo,
tanto da Rede, quanto para familia de reorganizar, e quando não possível para o
encaminhamento à familia substituta. Expõe que a Lei diminui para 3 meses o prazo para a
adoção ser precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente. Diz, que,
atualmente, vem aumentando os casos envolvendo crianças e adolescentes com problemas
psiquiátricos e/ou com deficiência. A conselheira Magali sugere que a Rede aumente o debate
sobre a Adoção, para compartilhar o conhecimento em cada área e sugere uma reflexões sobre
o tema perto do mês de Maio. Finaliza a apresentação, agradecendo o apoio do Conselho por
essa experiência única e informa que o ano que vem o ENAPA será realizado em Blumenau, nos
dias 20 a 22 de Junho. Próximo item 5. Deliberação: Fomação da Comissão Eleitoral do
Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares: A senhora presidente informa que o Edital
para abertura das inscrições dos candidatos a vaga de conselheiro tutelar deverá ser publicado
até Abril, respeitando o prazo da normativa do Conselho Nacional. Diante disso, há necessidade
da formação de Comissão para conduçao do Processo. Os conselheiros que se colocaram a
disposição foram: Aparecida Magali de Almeida Sousa, representando a Sociedade Civil; Maria
Aparecida Giacomello, representando a Sociedade Civil; Maria Aparecida Rodrigues Mazzola,
representando o Poder Público; Samuel Ferraz Duarte, representando o Poder Público, Ana
Maria Carrara Quaggio, representando a Sociedade Civil. A plenária delibera por consultar o
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conselheiro Alan Baptista da Silva, se há interesse em compor o grupo representando o Poder
Público, e, se ele aceitar a indicação da Plenária será acatada. A senhora presidente dispõe que
em reunião com a Promotora da Infância, ela se colocou contrária ao formato da eleição por
colegiado, e que solicitará que o parecer do Juridico da Prefeitura saia o mais breve para análise
e manifestação. A senhora presidente solicita aos conselheiros que trabalham na Prefeitura que
acompanhe os processos que envolvam o CMDCA para que as ações saiam rápidas. Passa-se
ao item 6. Deliberação: Calendário de Reuniões para o ano de 2019: Com o Calendário
exposto, colocada para deliberação a proposta para manter as reuniões sempre as segundas e
quartas sextas-feiras de cada mês, na parte da manhã permanece. A senhora presidente informa
que a solicitará à Unidade de Educação para continuação do local. Seguindo item 7.
Deliberação: Utilização do Fundo Municipal dos Diretios da Criança e do Adolescente para
ida dos delegados à Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente dias
27 e 28 de Março de 2019: A senhora presidente informa sobre a necessidade de contratação
de condução dos delegados que irão para a Conferência Regional dos Direitos da Criança e do
Adolescente dias 27 e 28 de Março de 2019. Coloca que o local ainda não foi divulgado pelo
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e que a contração de um micrôonibus seria suficiente, uma vez que podem participar até 23 delegados. O item não foi colocado
para deliberação, pois não havia quórum suficiente para utilização do Fundo. Seguindo item 8.
Apresentação das ações desenvolvidas 2018: A senhora presidente dá inicio a apresentação
(Anexo) das principais ações desenvolvidas pelo Conselho em 2018, dizendo que teve ainda as
reuniões que a mesa participou com os Órgãos de Defesa. Próximo item 9. Devolutiva quanto
ao repasse dos projetos aprovados: A senhora presidente informa que tem ligado nas
Unidades para agilidade na tramitação dos processos do CMDCA, e apresenta a situação atual
de cada Organização e dos seus Projetos. A maioria está em fase de assinatura dos Termos,
para após publicação do Impresan Oficial. Solicita ajuda de todos os conselheiros do Poder
Público, que trabalham no Prefeitura, fazendo a entrega de uma relação dos números dos
processos dos Projetos para que todos cobrem para inicio o mais breve. Seguindo item 10.
Devolutiva sobre o Edital dos Serviços de Acolhimento: Na mesma relação do item anterior,
consta o número do Processo que já passou pela análise do Juridico e foi tramitado para
Unidade de Finanças. A senhora presidente solicita também aos conselheiros que ajudem e
cobrem agilidade das Unidades para publicação deste Edital. Passa-se ao item 11. Doações de
alimentos referente ao filme do Chico Xavier: A senhora presidente coloca que ano que vem
Jundiaí sediará um Encontro de todos grupos espiritas e no próximo domingo será a estréia do
filme documentário "Quando lembro de Chico" e o alimento arrecado na entrada, os
organizadores farão contato com as Organizações registradas no CMDCA para doação.
Seguindo item 12. Informes Gerais: O ouvinte André Santos dos Anjos informa que a
Associação de Moradores Vida Nova, localizada no bairro Vila Ana, convida o CMDCA e os
demais representante da Rede para participar de um trabalho para conscientização e orientação
de crianças e adolescentes sobre a utilização do transporte público com meio de transporte
escolar. A senhora presidente agradece pelo convite e está a disposição de conhecer melhor o
projeto. A senhora presidente,declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima
reunião, que será realizada em vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezenove, 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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