CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PIRACICABA

Reunião Ordinária CMDCA - 15/03/2011
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Piracicaba.
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às dezoito horas, na Rua Joaquim André,
895, centro, na cidade de Piracicaba. A reunião teve os presentes conselheiros: Fábio do Amaral
Sanches, Paulo Sérgio Spolidoro, Keila Arruda Nicolau Valente, Maria Aparecida de Britto Vitti,
Antonio Massola Neto, Rosa Maria Pompeu Ferreira, Tatiane Aparecida Narciso Gasparotti e Ana Lúcia
de Oliveira. Os ausentes com justificativas foram: Maria Regina Setto de Godoy, João Francisco R. de
Godoy e Sandra Aparecida Zanuzzi Romão. O presidente Fábio iniciou a reunião informando que a
partir do dia 07/03/2011 a nova auxiliar administrativo do CMDCA seria a auxiliar administrativa
Marília. Dado início ao primeiro item da pauta: Apresentação solicitada pela SEMDES do Projeto
Fortalecimento dos Vínculos Familiares e Comunitários de Serviço de Acolhimento Institucional para
Crianças e Adolescentes. O grupo que foi contratado pela ONG Pia União de Santo Antônio para
desenvolver este trabalho é composto por uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada.
Carmem representando a SEMDES deu a introdução explicando sobre o projeto, que vem a atender uma
solicitação da política nacional e faz parte do reordenamento das instituições que trabalham com o
acolhimento institucional. A SEMDES tem que ser a porta de entrada para encaminhamentos e esta nova
equipe servirá como um suporte , apoio e supervisão as instituições de acolhimento. A psicóloga fez a
exposição do trabalho e depois foi levantado alguns questionamentos. Rosa questionou porque precisaria
de mais uma equipe multidisciplinar para supervisionar os profissionais já existentes nas instituições.
Carmem explicou que o trabalho é complexo e cada caso tem quer ser tratado individualmente e com a
maior rapidez possível, assim sendo precisaria de mais profissionais para agilizar o serviço com maior
objetividade. Participando também da reunião a professora de psicologia social da UNIMEP, Telma
ressaltou que este assunto está dentro do Plano Nacional de Promoção, Proteção, Defesa do Direito de
Crianças e Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária, que precisamos nos ater as
possibilidades das casas com famílias substitutas e a casa para jovens após 18 anos, que saem dos
abrigos e não tem para onde ir. Neste momento o conselheiro Paulo teve que sair da reunião 18:45 hs.
Carmem explicou sobre o CREAS. Rosa informou que também precisaria se ausentar às 19:00 hs. O Sr.
Marcolino, suplente do Sr. Jony, chegou e sentou-se a mesa. Foi fechado este assunto, sendo que o
CMDCA ficaria no aguardo do recebimento formal do projeto para posterior reunião das comissões
para análise e aprovação. O segundo item da pauta foi sobre o parecer de visita ao Caritas: a visita foi
realizada pelos conselheiros: Keila, Fabio, Paulo, Regina e Toninho. Os mesmos foram recebidos pela
coordenadora pedagógica desta instituição no dia 10/02/2011, realizado o pedido de vários documentos
que estavam faltando para que pudesse conceder o registro para esta entidade. Foi lido na íntegra o
parecer da visita. Após a leitura foi decidido que o CMDCA iria elaborar um ofício informando aos
seguintes órgãos: Ministério Público, Conselhos Tutelares e Prefeitura que a entidade está sem o registro
no CMDCA e consequentemente não poderia estar funcionando, dar ciência e aguardar a documentação.
O item três e quatro foi sobre a ausência da entidade Bom Menino na apresentação pública, e reunião
solicitada pela entidade para justificar sua ausência no evento. Os conselheiros por unanimidade
solicitaram que fosse enviado um ofício resposta a entidade informando que o CMDCA se reunirá para
ouvir a entidade no dia 22/03/2011 às 18:30 hs. No próximo item de pauta, o COMAD pede que o
CMDCA divulgue o 12º Concurso realizado pelo SENAD, ofício em anexo. Pedir esclarecimentos para
a presidente Gecy qual a melhor forma do CMDCA ajudar a divulgar. Os itens seis e sete da pauta é
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referente a Fundação Casa que pede a renovação de registro do Plano Pedagógico de 2011 e apreciação
dos documentos para registro do Instituto Mega de Integração Social – IMIS – foi decidido que a
secretária enviasse por e-mail uma convocação para os conselheiros que fazem parte das comissões de
políticas públicas, justiça e finanças para se reunirem dia 22/03/2011 às 18:00 hs para análise e
aprovação ou não desses projetos. No item oito da pauta o CME pede um novo representante, Sr.
Antonio se ofereceu para fazer parte deste conselho no lugar do conselheiro Luis, que justificou não
poder mais fazer parte do mesmo por questões particulares. Solicitar para a secretária enviar um ofício
resposta indicando o conselheiro Antonio Massola Neto como titular e Pedro M. Kawai como suplente
para a Secretaria Municipal de Educação. Seguindo a pauta sobre a situação do Projeto Aconchego ficou
decidido que seria enviado um ofício resposta informando a entidade que não receberá a verba do
FUMDECA 2011 se não conseguir regularizar sua situação de registro ao CMDCA até dia 30/03/2011,
caso a entidade queira esclarecer alguma dúvida ou fazer alguma explanação, o CMDCA estará a
disposição no dia 22/03/2011 às 18:50 hs. Sobre os informes foram lidos um ofício sobre a alteração do
novo endereço do Conselho Tutelar II e o falecimento do pedagogo e redator do ECA Antonio Carlos
Gomes da Costa. Ficaram agendadas próximas reuniões para 22/03/2011, na Casa dos Conselhos, às
17:30 hs para a Comissão do Regimento Interno, às 18:00 hs para as demais comissões e às 18:30 hs
com a entidade Casa do Bom Menino. Sem mais assunto para o momento foi finalizada a reunião.
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