ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA DO DIA 29 DE MARÇO DE 2018
Aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Casa dos
Conselhos, situada à Rua Francisco Franco, 133 – Centro, Mogi das Cruzes/SP, iniciou-se a Reunião
Ordinária do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Presentes os
seguintes conselheiros do Poder Público: Paulo Kabakura, Janete Nagasawa, José Ivan Barbosa,
Edilamar Regiane Careta Pazini e da Sociedade Civil: Ana Cristina S. Alves, Eliana Ap. de Siqueira
Barradas, Tailise dos Santos, Marina Dias Nogueira e Claudia Olimpio. Os conselheiros, Priscila,
Bruno, Hebe, e Andrea justificaram a falta no dia de hoje. A Presidente do Conselho, Janete
Nagasawa, iniciou a reunião pelo item 2 da pauta “Acompanhamento dos Editais – Serviços de
Acolhimento de crianças e adolescentes”. Janete ressaltou a importância do acompanhamento
pelos conselheiros. Tailise referiu estar a par de todo o processo, explicou que a Casa da Criança
foi fechada em 6 de fevereiro, as Entidades que inicialmente concorreram no Edital não foram
contratadas porque não contemplavam as exigências e, em 16 de março, abriu novamente edital
nº5 com fechamento em 16 de abril. Quanto ao Edital referente às instituições Obede Edom e
Recomeçar foi lançado em 08 de fevereiro. Com relação à Associação São Lourenço aguarda-se o
edital. Essas instituições estão com algumas crianças ainda que deverão, se não forem
desacolhidos, ser transferidos mas, no momento não há vaga disponível nas instituições ativas. A
conselheira Tailise explicou que uma empresa de Ferraz apresentou interesse em assumir os
serviços da Obede Edom e Recomeçar e referiu que é possível acompanhar os processos pelo site
da prefeitura. Às quatorze horas e trinta e dois minutos, assim que formou-se quórum, a
presidente Janete fez a leitura das Atas de novembro de dois mil e dezessete, janeiro e fevereiro
do corrente ano e assim que todas foram lidas, o colegiado aprovou-as. Logo em seguida, a
respeito do que foi mencionado nas atas, Janete comentou que o CMDCA ainda não recebeu
extrato do Fundo (FMDCA), nenhuma resposta da Secretaria se Finanças aos Ofícios em que
solicitamos a comprovação do depósito ou transferência efetuados pelo Juiz da Vara da Infância.
Também não sabemos qual foi o seu rendimento durante o ano de 2017, nem as doações por
pessoa física ou jurídica. A partir do plano de ação, o CMDCA deverá ter esses extratos para a
utilização da verba. Na palestra do presidente do CONDECA, foi discutido sobre o Fundo –
arrecadação por doações e utilização para financiamento de projetos. Comentou também que há
muitas cobranças em relação à atuação do Conselho Tutelar e melhor seleção dos mesmos, mas
ressalta que o CMDCA não escolhe, somente realiza o processo de eleição e os conselheiros são
eleitos pela comunidade. O conselheiro Paulo comentou que as reclamações no atendimento de
conselheiros tutelares podem ser encaminhadas ao Ministério Público. Inclusive, o CMDCA fará
capacitação aos conselheiros tutelares, mas na verdade quem teria que prover isso seria o Poder
Público. A conselheira Cláudia comentou que em Campinas é exigido como pré-requisito para se
candidatar na eleição de conselheiros tutelares o ensino superior. Janete explicou que, de acordo
com o ECA, não se exige escolaridade, mas aqui, por Lei Municipal, é exigido o Ensino Médio
completo. Seria possível exigir Ensino Superior como em alguns Municípios, mas então o salário
também deveria ser maior, já que em Mogi é inferior a muitos municípios. Janete refere que a
secretária da Casa dos Conselhos saiu de licença novamente, prejudicando a elaboração da
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Resolução de nomeação das Comissões formadas nas reuniões anteriores. Como comentário final
sobre as atas, a comissão de monitoramento de entidades irá fazer visita à instituição Recomeçar.
Passado para o item 3 “ Processo n° 62.0341.0000715/2018-4 – Notificação de instauração de
Processo Administrativo de Acompanhamento” . Em resposta ao Ofício sobre as Dificuldades nos
SAICAs, a promotoria avisa que abriu tal procedimento, sendo decidido que o mesmo será
encaminhado à Comissão do Plano de Convivência Familiar e Comunitária. Item 4 – “Oficio n°
088/2018 – 13° PJ, Inquérito Civil nº 14.0341.0005677/2016-5 – Apuração – solicitação da retirada
de Maria da Penha da lista de suplência do Conselho tutelar, ficou decidido encaminhar a SEMAS.
Item 5 “Ofício nº 183/2018 – CTBC” – houve apresentação do relatório onde denota dificuldade
de motorista após às 17h, onde a frota seria priorizada, porém não houve mudança e o item 6”
Ofício n°184/2018 – CTBC” onde consta no relatório muita demanda, sobrecarga e dificuldades em
desempenhar funções para as 3 conselheiras que ficaram devido a licenças de conselheiras. Diante
de tais dificuldades, os itens 5 e 6 serão encaminhados ao Ministério Público e SEMAS. Item 7
“Ofício n° 213/2018 – SEMAS” – Neste item dá-se ciência de que Rita está de férias e a Sueli está
em seu lugar. Item 8 “Ofício n° 275/2018 – SEMAS” – aqui foi mostrado o afastamento da Cristiane
e também da Sueli, logo o CMDCA enviará um questionamento à SEMAS pois Sueli estaria
cobrindo, em alguns dias, duas conselheiras ao mesmo tempo. Item 9 “Ofício n° 281/2018 –
SEMAS”; Item 10 “Ofício n° 337/2018 – SEMAS” – nos itens 9 e 10 para ciência sobre férias das
conselheiras. Item 11 “ Resolução CMDCA – criação das Comissões: Eleição da Sociedade Civil 2018
– 2020, Medida Socioeducativa e Conferências” – prejudicado devido ausência da secretária da
Casa dos Conselhos. Item 12 “Conferências livres – no território do CRAS Vila Nova União foram
realizadas reuniões nos dias 23/02, 07/03 e 27/03. Janete explica que neste território as entidades
já estão se articulando, mas em outros territórios não. A técnica de referência dos serviços de
Convivência, senhora Livia fará uma reunião com os representantes das entidades sociais, para
que elas realizem as Conferências livres em seus territórios. Alex e a Janete disseram que haverá
cinco conferências livres, em cinco lugares: território do CRAS Vila Nova União, território de
Jundiapeba, César de Souza, Jardim Aeroporto e no Centro para reunir todas as demais áreas que
não fazem parte das regiões mencionadas anteriormente. Os itens 13 a 18 foram apresentados
para a ciência do colegiado. Item 19 “Capacitação de Conselheiros Tutelares e de direitos –
Cronograma” – a presidente argumentou a importância da participação dos conselheiros tutelares
e também do CMDCA, que ocorrerão nas datas: 17/04; 24/04; 15/05; 29/05; 19/06; 03/07 e 17/07.
Item 20 “Solicitação de Certificado – APAE” , visita agendada para 04/04, assim como na
Recomeçar; item 21 “Solicitação de Certificado – Associação Missionária do Sagrado Coração”–
visitada em 26/03, devendo-se verificar com a secretária se foi encaminhado ao Conselho tutelar,
Ministério Público e Juiz da Vara da Infância. Item 22 “Eleição da Sociedade Civil/Solicitação de
nomeação do Poder Público” para a Gestão CMDCA 2018-2020- a conselheira Tailise disse que o
cronograma do processo de eleição da Sociedade Civil obedecerá o regimento interno. Janete
realizou a leitura do Ofício de solicitação da nomeação dos representantes do Poder Público,
sendo o teor do Ofício aprovado pelo colegiado. Item 23 “Disponibilização de Palivizumabe no
Município” – a presidente explicou que isto está relacionada à diminuição da mortalidade infantil e
que os bebês da Santa Casa já estão recebendo o anticorpo, que é aplicado a bebês prematuros
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extremos. Item 24 “Ofício n° 002/2018 – JUCIP”, solicitação de inscrição. Será analisada a parte
documental primeiro. Item 25 “Outros”: Processo Administrativo 54/2018 – pedido de renovação
de registro da Entidade Jabuti. Ficou aprovada a renovação do registro da Obede Edom até o
fechamento de seus serviços em abril. Às 17h, nada mais havendo a ser tratada, a Presidente
Janete, encerra a reunião, da qual eu Eliana Aparecida de Siqueira Barradas, segunda secretária,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos os conselheiros.

Paulo Kabakura
Janete Nagasawa
José Ivan Barbosa
Edilamar Regiane Careta Pazini
Ana Cristina S. Alves
Eliana Ap. de Siqueira Barradas
Tailise dos Santos
Marina Dias Nogueira
Claudia Olimpio
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