Ata da Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente realizada em vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, às 08h15, na
Auditório da Biblioteca Municipal - 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 66 verso e 67 frente.
Justificaram ausência os conselheiros: Marco Antonio dos Santos (titular), Luis Augusto
Zambon (titular), Mauro Vaz de Lima (titular). A senhora presidente declara aberta a
plenária fazendo a leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia
14/06/2019; 3. Apresentação das ações do CRAS São Camilo; 4. Apresentação das
ações da Associação ALMATER; 5. Apresentação das ações da UBS São Camilo; 6.
Apresentação da EE Professora Maria José Maia De Toledo; 7. Apresentação do
Conselho Tutelar; 8. Apresentação das ações da Comissão dos Direitos da Criança e
do Adolescente da OAB de Jundiaí; 9. Abertura das ações em comemoração ao Dia
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Dia 13 de Julho - O "ECA que
queremos"; 10. Deliberação: Minuta da Resolução da Comissão Disciplinar do
Conselho Tutelar de acordo com a reformulação da Lei Municipal nº 8.372/2014;
11.Dinâmica; 12. Informes gerais. A senhora presidente agradece a presença de todos
conselheiros e ouvintes, dando boas vindas aos conselheiros iniciando com uma
apresentação de todos os presentes. A seguir, passe ao item 11.Dinâmica: A conselhiera
Ana Maria C. Quaggio inicia a dinâmica escrevendo palavras na lousa e ao fazer a leitura
de um texto cada palavra gera e desperta uma ação entre os participantes. Passa-se ao
item 2. Aprovação da ata do dia 14/06/2019: Colocada para aprovação a ata do dia
14/06/2019 foi aprovada por unanimidade. Seguindo item 3. Apresentação das ações do
CRAS São Camilo: A coordenadora no Cras São Camilo, Patricia Ribeiro Pierassi inicia
sua apresentação dizendo que o Cras é um equipamento da Unidade de Gestão de
Assistência e Desenvolvimento Social que atende pessoas em vulnerabilidade social,
trabalha com a prevenção e acolhida desse público. Diz que trabalha de portas abertas e
que o principal serviço destinado à crianças e adolescentes é Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos que hoje é feito em parceria com a Associação ALMATER.
Agradece a todos pela participação dizendo que essas reuniões descentralizadas são
importantes para a Rede se articular e conhecer os equipamentos que atendem criança e
adolescente no território. Seguindo item 4. Apresentação das ações da Associação
ALMATER: As representantes da Associação Almater, Narrinam Camargo e Elaine
Cristina S.F. Cavalcante, iniciam a apresentação das atividades da Organização com um
vídeo institucional. Seguindo a coordenadora Elaine Cristina S.F. Cavalcante dá inicio a
apresentação (anexo) das ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
dizendo que mudaram para o prédio que a Associação Pio Lanteri ocupava em Janeiro e
que os encaminhamentos para o serviço são através do CRAS. Diz que umas das
dificuldades encontradas é a participação dos usuários, por isso realizam busca-ativa para
aumentar o público. Coloca que as crianças são mais fáceis, porém os adolescentes têm
interesse por outros tipos de atividades, como futebol, por exemplo. Seguindo a gestora
administrativa, Narrinam Camargo, apresenta (anexo) as ações do Projeto "Crescer" que é
financiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Explica que o
objetivo principal do Projeto é atender crianças de 07 a 12 anos com dificuldade de
aprendizagem. Neste momento, os presentes refletem sobre as necessidades do território
e tiram suas dúvidas como os meios de contato, as atividades, público da Associação. A
representante Narrinam diz que encaminhará um email para que o CMDCA dispare para
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todos da Rede os meios de contato e os critérios necessários. A gerente da UBS São
Camilo, Regina Betoni Kurunzi Trinca, coloca que os adolescentes possuem locais para
fazer atividades de esporte e lazer, como praças, quadras. Diz também que fica honrada
com o convite para participar dessa reunião, pois possibilita conhecer os parceiros da
Rede e aproveita contar um pouco da sua trajetória profissional. Passando para o item 6.
Apresentação da EE Professora Maria José Maia De Toledo: O vice-presidente da EE
Professora Maria José Maia De Toledo, Haroldo Possari, diz que em 2012 foi convidado
para conhecer o modelo de ensino intergral. Desde então, a Unidade se transformou no
Ensino Integral que é uma grande conquista para o bairro pois essa Escola é riquíssima
em estrutura. Dispõe que procuram desenvolver a autônomia dos alunos para que eles
corram atrás dos seus sonhos. Que conseguiram aumentar o número de alunos aprovados
no Ensino Médio e os que entraram na Faculdade. Coloca que possuem muitas ações e
projetos, porém precisam ser mais divulgadas. O Projeto "Laercio Mojola" fez com que a
escola fosse a primeira escola inscrita no prêmio professor nota 10. Neste momento, o
ouvinte José Ferreira de Souza diz que não pode falar dos problemas do bairro São
Camilo há tantas ações tão boas que os próprios morados desconhecem. Diz que sente
orgulho por ter criado seus filhos no bairro, pois hoje são formados. A coordenadora do
Programa "Criança Feliz", Celia Emidia da Silva, aproveita a oportunidade para apresentar
as ações do Programa do Governo Federal que desde 2017 realiza visitas domiciliares nas
familias com crianças de 0 a 3 anos referenciadas nos CRAS, levando afeto, atividades
lúdicas a essas famílias. No bairro do São Camilo há 66 familias cadastradas e em
parceria com demais Órgãos, como as UBS´s realiza as visitas. Diz que há uma
articulação com o Programa "Primeirissima Infância" que é da Unidade de Promoção da
Saúde intersetorialmente com a Educação, Assistencia Social e outros e que no mês de
Agosto será realizado a Semana do Bebê. Seguindo item 5. Apresentação das ações da
UBS São Camilo: A representante da UBS do Bairro São Camilo, a agente comunitária de
saúde Daniela Camargo dá inicia a apresentação (anexo) das ações realizadas pela
Unidade Básica de Saúde. Coloca que atualmente há um número de rontuários adastrados
na UBS: 22.000, população cadastrada: 13.488 e prontuários ativos: 6.588. A equipe conta
Clínica Médica, Pediatria, Genecologia /Obstetrícia, Enfermeira, Auxiliares e Técnicos de
Enfermagem. Atua também como Estratégia Saúde da Família: Possue 2 Equipes ESF, 2
Enfermeiras, 3 Médicas Generalistas (2 Médicas fazem 20hs cada), 8 ACS’s, 2 Auxiliares
de Enfermagem. Finaliza dizendo que além de todos os projetos, campanhas vale
destacar que possuem um grupo de idosos muito participativo chamado "Eu Sou a Melhor
Idade". Passa-se ao item 7. Apresentação do Conselho Tutelar: A conselheira tutelar
Jussania Lamarca dá inicio a apresentação (anexo) das ações realizadas pelo 2º Conselho
Tutelar. Considera importante a realização dessas reuniões descentralizadas para o
fortalecimento das Redes. Dispõe que percebe nos atendimentos os adolescentes têm
sonhos e desejos e cabe a todos nós investir para ajudá-los realizar. Finaliza dizendo que
os conselheiros tutelares responsáveis pelo território estão a disposição. Próximo item 8.
Apresentação das ações da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da
OAB de Jundiaí: O vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do
Adolescente da OAB de Jundiaí, o Dr. Diego Araújo, dá inicio a apresentação das ações
da Comissão. Dispõe que desde Março a Comissão começou participar das ações do
Conselho e da Rede de Atendimento para entender como o Municipio está organizado
com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Considera importante cuidar das
crianças para terem oportunidades adultos. Coloca que foi criado próximo ao bairro e teve
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a oportunidade de se formar em Direito. Agradece pelo convite dizendo que está a AOB
esta a disposição para ações em parceria com a Rede e com o Conselho. Informa que
teve a oportunidade de participar da Semana da Adoção e que no dia 13 de Julho a
Comissão fará uma ação em frente ao Fórum em comemoração aos 29 anos do ECA. Diz
também que estão planejanado desenvolver uma cartilha sobre direitos da criança e do
adolescente e espera contar com a ajuda de todos. Seguindo item 9. Abertura das ações
em comemoração ao Dia do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Dia 13 de
Julho - O "ECA que queremos": A conselheira Aparecida Magali de Almeida Sousa diz
que a seguir será apresentado um video com algumas ações realizadas pela atual gestão
do CMDCA. Informa que durante o mês de Julho o Conselho realizará algumas ações para
comemoração dos 29 anos do ECA. Será encaminhado à Rede um email com as
informações para todos participarem. Passa-se ao item 10. Deliberação: Minuta da
Resolução da Comissão Disciplinar do Conselho Tutelar de acordo com a
reformulação da Lei Municipal nº 8.372/2014: A senhora presidente informa que em
atenção a reformulação da Lei do Conselho Tutelar, após indicação do Poder Executivo a
representação da Comissão Disciplinar será: I – Ana Claudia Pellaes Mondragon (titular) e
Vanesca Peromingo Ribeiro (suplente) – Representantes do Conselho Tutelar; II – Luis
Augusto Zambon (titular) e Tales Victor Calegari da Silva (suplente) – Representantes do
Poder Executivo; III – Kelly Cristina Galbieri (titular) e Aloysio Alberto Queiroz Júnior
(suplente) – Representantes do CMDCA. Finalizando item 12. Informes gerais: A
conselheira Ana Maria C. Quaggio informa que às 14h será a reunião da REDECA, na
sede do Conselho Tutelar 1 - Espaço do GAA Semente. A ouvinte Elaine S. F. Cavalcante
informa que a Associação ALMATER está organizando um bazar de roupas no dia 20/07,
das 9h às 12h, na sede da Associação. A representante da Associação ALMATER diz que
de 22 a 27/07 o prédio passará por uma reforma e quem quiser ajudar com doações ou
mão de obra será bem vindo. O vice-presidente da EE Professora Maria José Maia de
Toledo, Haroldo Possari, informa que todo final de semestre a Escola faz uma
Culminância, e este ano será na primeira semana de dezembro. A ouvinte Larissa Zanolto
reflete que era voluntária do projeto "Emancipa" em São Paulo que era uma grupo que se
reunia para dar aula aos pré-vestibulando. Diz que se alguém se interessar ela também de
dispõe. A senhora presidente, declara encerrada a reunião, agradecendo pela participação
de todos, dizendo que foi uma reunião muito produtiva e que esse e objetivo das reuniões
descentralizadas. Convida todos para a próxima reunião que será realizada em doze de
julho de dois mil e dezenove, às 8h15, na Biblioteca Municipal - Complexo da Argos. 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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