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Ao quarto dia do mês de agosto de dois mil e vinte e um, com início às quatorze 

horas, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, utilizando o serviço remoto gratuito de reunião on-line 

pelo google meet, considerando a pandemia com pauta: “A questão do fluxo de 

atendimento para crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas  de violência no 

município e apresentação pelo Grendacc Setembro Dourado”.; Estiveram presentes 

os conselheiros e conselheiras: Flavia da Costa Santos de Carvalho, Giovanni Miguel 

da Silva, Luiz Antonio Lopes Garcia, Katia Terezinha Butalo Franciosi, Rodrigo do 

Carmo Mariano, Ronaldo Vicente Garcia,  Thais Teixeira Borges e Angela 

Aparecida dos Santos. 

A Presidente Angela Aparecida dos Santos, agradeceu a todos os conselheiros 

presentes e passou a palavra ao vice-presidente Luiz Antonio Lopes Garcia para 

conduzir a reunião.; O vice-presidente Luiz agradeceu todos os conselheiros e 

passou a palavra ao Grendacc para poder fazer a sua apresentação do “Setembro 

Dourado”.; A conselheira Katia Teresinha Butalo Franciosi agradeceu o espaço a 

instituição poder falar sobre  “setembro dourado” apresentando a Srª Patricia Reis 

que é a gestora hospitalar do Grendacc e a Drª Arianne Casarim que é medica 

oncologista da instituição.; A Drª Arianne agradeceu a todos e se apresentou: 

“médica oncologista pediátrica da instituição e agradeceu por poder falar e chamar 

a atenção do setembro dourado, setembro é o mês de conscientização importância no 

diagnóstico precoce para se atentar aos sinais e sintomas do câncer infantil, nossa 

instituição conta com médicos especialistas em todo o tratamento e hoje não temos 

fila de espera, podemos afirmar que quando mais cedo for descoberto o câncer o 

tratamento será menos agressivo fazendo toda a diferença para a cura com sucesso. 

Hoje nossa instituição Grendacc é um hospital referencia em toda a região e essa 

campanha é de sua importância a instituição ajudando a visibilidade para esse 

assunto tão delicado, que é falar sobre a possibilidade de uma criança adoecer e a 

importância de procurar ajuda.; O presidente Luiz agradeceu as participantes Drª  

Arianne e da Srª Patricia e colocou a disposição para a divulgação da Campanha 

Setembro Dourado seja por mídias sociais ou por folders.; Seguindo para o outro 

assunto da pauta da reunião  perguntou se todos receberam por e-mail o 

questionamento da Promotoria de Justiça ao conselho,; todos os conselheiros 

responderam que receberam.; Solicitou a secretaria executiva para ler as questões 

...; após a leitura o vice-presidente fez menção a reunião ocorrida no dia trinta de 

julho de dois mil e vinte um, em que o CMDCA só recebia fluxo de atendimento do 

conselho tutelar e a promotora disse que é muto pouco o fluxo e solicitou que o 

conselho cobre mais como das instituições, do CAPS Infantil do CREAS e toda rede 

trabalhar em conjunto. O vice-presidente Luiz complementou que a secretaria de 

desenvolvimento vai ajudar o conselho com as oficinas e vamos fazer o 



desdobramento com as outras secretarias.; A conselheira Thais solicitou a palavra e 

disse: “que na unidade de Cajamar foi criado um desenho elaborando um esboço, 

para poder desenvolver um fluxo e que não é nada fácil requer muita dedicação e 

empenho de todos os conselheiros”.; O vice-presidente Luiz concordou com a 

conselheira Thais e solicitou aos outros conselheiros que pensem e nos tragam ideias 

para a próxima reunião, ou mesmo, envie para o e-mail do conselho e a secretária 

executiva dispara para os demais conselheiros,  completando ainda que: “as crianças 

acabam se abrindo com o professor tendo ele como uma pessoa próxima e de 

confiança, mas com esses tempos que estamos passando a pandemia nos distanciou 

imagina com as crianças que sofrem violência e não tem a quem recorrer.; O vice-

presidente Luiz perguntou se algum conselheiro gostaria de colocar mais alguma 

coisa ou mesmo passar algum informe,: como nenhum conselheiro se manifestou o 

vice-presidente disse: “nesta sexta dia seis em frente a APAE pastel no sistema drive 

thru, no horário das nove as dezenove horas”.;   

  Nada mais havendo, a presidente encerra a reunião às quatorze horas e cinquenta 

e cinco minutos, que para constar vai por mim Wagma R Leite, lavrada e 

comprovada pela impressão da página do meet google anexa 
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