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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA.

É

REQUERIMENTO Nº 62852022

AOSvinte e oito dias do mês de setembro de 2022,às 15h1G, no Plenário da Câmara Municipal, foi
realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA convocada pelo Requerimento nº 6.285/2022, de 25/08/2022,
para analisar e debater o SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
CRIANÇAE ADOLESCENTE NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO - SAICA, audiência.
presidida pela vereadora Judeti Zilli, do Coletivo Popular, que abriu a audiência agradecendo a

presença de todos e dizendo que essa audiência foi provocada pelos Conselhos Tutelares da cidade,
que tem como atribuição primordial a fiscalização das entidades governamentais e não
governamentais que atendem a rede de proteção do Município vinculadas ao ECA, fazendo,
posteriormente, uma pequena introdução sobre o que isso significa ma vida de crianças
adolescentes vinculados a um serviço de acolhimento institucional, destacando, sempre, à
importância dessa audiência pública. A vereadora Judeu Zilli fala ainda que os serviços de
acolhimento de crianças e adolescentes integram o serviço de alta complexidade do SUAS, que
determina, que reordena todos os serviços de assistência social da área, serviçs estes que devem
pautar-se pelo Estatutoda Criança e Adolescente (ECA) e a Política Nacional de Assistência Social,
entre outros, À vereadora, em seguida, faz um resumo histórico do assunto hoje debatido nesta
audiência pública e posteriormente passa a compor à mesa de trabalhos de hoje. Convida Cidinha,
Belchior, representante da Secretaria da Assistência Social, do Departamento de Proteção Especial;
convida João Gabriel, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente,eainda, representando os Conselhos Tutelares de Ribeirão Preto, Gracian Guerra Bueno. A convite da
vereadora, Gracian utilizaa tribuna da Câmara Municipale faz uma apresentação sobre o trabalho.
da fiscalização e o serviço de acolhimento em Ribeirão Preto, do minuto 7:47 à minuto 27:52.
Observa que o Conselho Tutelar atua para mostrar como tem sido a atuação do SAICA no
Município, apontando irregularidades que existem neste serviço. Aponta falhas nas condições do
serviço, e com crianças lá dentro com várias especificidades, inclusive de saúde, e a defasagem da
estruturaede recursos humanos faz com que as crianças sofram, ao invés de estar recebendo
proteção integral, a situação delas se agrava cada dia mais. Gracian apresenta um vídeo aos
presentes, do minuto 11:30 a 16:40 e comenta em seguida o conteúdo do vídeo. Citao sequestro de
um bebê ocorrido há alguns meses. Aponta que 0 SAICA está funcionando de forma irregular,
porque, através de uma normativa do próprio Município deveria ter no máximo 48 crianças, em
siluação de aldeia, com 3 casas, 16 crianças por casa. Essa normativa não cabe dentro da
arientações técnicas do SUAS. À situação é mais grave, hoje temos em tomo de 58 acolhidos, €
varia, de 53 até 60 acolhidos, e o corpo técnico é insuficiente, reduzido. Faz um resumo sobre as.

funções de cada umdos funcionários. O número de educadores, hoje, é muito reduzido, porque são
les que ficam, dia e noite, com as crianças, o que não permite garantira segurança. Gracian fala
que quando uma criança é acolhida, o ECA preconiza (ar. 19), no máximo em 3 meses ela deve
passarpela primeira audiência, onde o juiz verifica como ficará sua situação,se cla volta para a
família de origem, vai para família substituta ou volta aoserviço de acolhimento, onde consta no
ECA que ela pode ficar, no máximo, 18 meses, Hoje não existe mais orfanato, o serviço de
acolhimento é opcional, e temporário. Gracian aponta que dentro das 58 crianças acolhidas, 16 já
estão há mais de 6 meses sem passarem pela primeira audiência e6já estão commais de 18 meses.
na instituição. Algumas já foram colocadas para adoção, mas ainda permanecem lá, Lá existem.
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crianças em situação total de abandono, onde a família não procurou, e muitas já com mais de 4

meses sem terem tido a chance de ter à primeira audiência. Isso, segundo Gracian, é um direito
violado, Há umoutro serviço atrelado ao SAICAque éoserviço de CARI, de família acolhedora,
onde estão cadastrada 10 famílias, que ficam temporariamente com crianças é este deve sertambém
um serviço também temporário. Estão sendo enviadas as crianças mais velhas, o que é um crro,
porque assim a criança cria vínculo, muitas quando sabem que tem que voltar ao SAICA
apresentam problemas de ansiedade, Hoje, as famílias cadastradas recebem apenas um salário
mínimo, Comoas famílias não tem como acolher mais de uma criança, o grupo de irmãos tem
situação dificultada. Destaca também a morosidade muito grande do Poder Judiciário para definição
da situação dessas crianças. Informa que a estrutura predial, da falta de funcionários, e até o
sistema, denominado aldeia, apomta várias irregularidades, inclusive do layout que o serviço
apresenta hoje. Assim, o Conselho Tutelar vem a público informar que, até o presente momento,
não atesta o registro do SAICAno CMDCAe cobra respostas do Poder Executivo sobre o que será
feito para mudar essa situação.Emseguida, Alice Duarte de Bitencourt, especialista e
pesquisadora, participa remotamente, via aplicativo zoom, do minuto 30:29 a minuto 53:55, sobre
os serviços de acolhimento e demais assuntos tratados na audiência de hoje, Parabeniza os
Conselhos Tutelares da cidade por terem provocado essa audiência pública, ressaltando sempre à

importância do assunto tratado. O gestor municipal, segundo ea, é quem coordena todos osserviços
do Município, estando tudo integrado, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, Promotoria, Juízo da
Infância, isso é uma rede que não se pode separar, e é preciso trabalhar em rede, ninguém trabalha
sozinho, finaliza Alice. Após, Joyce Paulino, Conselheira Tutelar, se manifesta lamentando a “não
vinda” da Secretária da Assistência Social Renata Corrêa Gregoldo, da Juiza da Vara da Infância e
Juventude de Ribeirão Preto,do Promotorda Infância e Juventude, numassunto tão relevante,pois
estamos falando de crianças vítimas de totale de todos os tipos de violência, destacando ainda a
coragem dos conselheiros tutelares no enfrentamento das questões na cidade, do enfrentamento.
perante as autoridades, pois queremosagarantia, com prioridade absoluta às criançase adolescentes.
vitimas de violência sexual, vítimas de maus tratos, de espancamento, e é dessas crianças que
estamos falando. Em seguida, Joyce informa que ofícios foram encaminhadosà Vara da Infância, à

Promotoria e a Corregedoria do Estado de SP, para que providências sejam tomadas. Cobra, em
seguida,e dirige perguntasà representante da SEMAS Cidinha Belchior, e também ao Presidente do
CMDCA.Àrepresentante da SEMASdiz que veio ouvire levará as questões formuladas à gestão
cla pasta, que responderão assim que possível, Já João Gabriel, do CMDCA, responde que no órgão
atendem tambémcrianças do SAICA, e aponta que o acolhimento institucional deve ser à última
instância,o último recurso,a excepcionalidade, de acordo com o ECA,deve ser breve, Segundo ele,
é preciso superar alguns paradigmas, e parabeniza o Coletivo Popular Judeti Zili e os Conselhos
Tutelares pelo convite dessa audiência,e aponta que os conselhos fazem a “tutela dos direitos”,
exercendo um papel de defesa e proteção,e também uma instância de monitoramento, construção é
avaliação de políticas públicas. Observa que foi feita uma vistoria ao SAICA,e a comissão de
supervisão do CMDCA, elaborou um parecer,já encaminhadoà SEMAS,e existe um prazo para
que a pasta faça adequações. Em seguida, faz à leitura de trechos de um parecer técnica feito par
uma assistente social e uma psicóloga, ressaltando os apontamentos e sugestões feitas pelo

adora Judeti Zilli pede que o mesmo
encaminhe esse documento, para compor osautos dessa audiência póblica. Sobre o prazo de
respostasejustificativas, pela normativa do Conselho, João Gabric fala que0prazo é de 30 (tinta)
dias. A audiência pública prossegue com manifestação de outras pessoas presentes, que fizeram
perguntas aos convidados que compõem à mesa, iniciando com: Edie Maria Fernandes, depois
Rosemary Ap. Honorio, e Tiago Negrão Azevedo, todos conselheiros tutelares. Além de Terencia,
que faz uma denúncia sobre a agressão de suas netas dentro do SAICA, dizendo que re rou BO
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(boletimde ocorrência), e lá as crianças sofrem “tortura psicológica”, alisaram o cabelo da menina,
com marcas de agressão no braço, segundo cla. Destaca estar "de mãos amarradas”, pois fica a
palavra das criançase a dela contraa da profissional, diz que sua neta fez até exame de corpo de
delito,e que quando vai visitar as meninas, sempre fica um profissional lá dentro para ouvir 0 que
ela fala para as netas. Terencia alia que suas netas estão sendo agredidas lá dentro, e se
prontificou até mesmo a pagar um exame de “vista” da menina, masas profisionais de lá avisaram
dia errado da consulta médica para el, avô, o que a impediu de acompanhar a consulta, Destaca

que lá no SAICA suas netas não estãosendo acolhidas,e são crianças, e que ela mesmaprecisou
fazer tratamento psicológico, foi humilhada, e uma profissional mandou ela “morar na selva”, O dia
que fez o B.O ficou em pânico, pois sabia que as netas sofriam lá dentro, e que disseram à neta
que umaprofissional fará de tudo para que a menina nunca saia de lá. Cidinha Belchior, da
SEMAS, pede que Terencia procure o serviçoda pasta que a atende para conversar sobre isso, e
Terencia destaca que nem todasas profissionais que trabalham láatratam com respeito, e afirma ter
sido tratada como “bandida”, Aponta que fez o B.0, foi no Ministério Público, À vereadora diz que
essa denúncia é muito grave, é crime,e que Isso é “muito sério”. Terencia mostra, no celular, fotos.
da agressão e JudeZilli pede que essa denúncia conste emata.A Conselheira Tutelar Gracian
destaca que as netas da Terencia estão acolhidas nãopor inervenção do Conselho Tutelare que esse
é um dos acolhimentos que não entende como aconteceu. O caso é de inquérito policial, denúncia
de violência contra criança,e fica a palavra da funcionária contra a palavra da família, e Gracian
Bueno fala que é estranho como uma criança que tem avó,que trabalha,que tem família, fo parar
num serviço de acolhimento institucional, por mais violação que possa ter. Diz estar tentando
entender esse caso. Cita outro caso que 0 Conselho Tutelarfoi contra outro acolhimento, de uma
menina que se encontra grávida, uma situação muito delicada. Informa que todas às providências
foram tomadas,no tocante aos maustratos sofridospelasnetasde Terencia,e tudo já foi enviado ao
Ministério Público pelo Conselho Tutelar, Terencia dizter medo do que pode acontecer comassuas
netas dentro do serviça de acolhimento, e uma de suasnetas sofreu uma queda lá demtro, e chegou à
ficar intemada em observação por suspeita de fratura de face, Gracian fala que muitos educadores
que estão no SAICA não teve capacitação para estar lá, observando ainda que no local funciona.
também uma cozinha industrial para atender o CREAS-POR, e serviço de auxílio funerário para a
Prefeitura, são situações que causam angústia e quem deveria estar aqui para responder mostra mais
uma vez 0 descaso com que trataainfância no Municipio, principalmentea infância que precisa de
atenção especial. A vereadora Judet Zilli destaca que apesar da ausência da Secretaria da
Assistência Social, Renata Corrêa Gregoldo, nessa audiência, que é quempoderia dar essas
respostas porque essa é sua atribuição, temos aqui uma representante da SEMAS, que agora que
recebe a denúncia se toma responsável em levar essa denúncia e os devidos encaminhamentos.
Vamos acreditar e acompanhar os encaminhamentos citados após o encontro de hoje, com tudo o
que à lei preconiza, aponta Judeti. Em seguida, Cidinha Belchior se compromete a agendar um
horário para que Terencia fale com a Diretora Laura Aguiar, de atenção especial, e pede que
Terencia acredite no serviço. Continuando, Paulo Honório, do Coletivo Popular, aponta que a
situação do SAICAestá complicadissima, fez vistoria no local,e apontaodescaso da Administração.
Pública não ter gente da Administração aqui para participar e dar respostas a tantas perguntas e
tantas crueldades feitas nesse espaço (SAICA), Paulo Honório fala que a titular da pasta não estar
aqui é um desrespeito com o Coletivo que promoveu a audiência pública, com os Conselheiros
Tutelares e com as crianças e adolescentes, e que a Prefeitura e Administração, que são
responsáveis, fogem dessa discussão. Após, Adria Maria Bezerra, Presidente da Casa da Mulher de
Ribeirão Preto, que se manifesta a partir do minuto 1:52:04, e posteriormente,a conselheira tutelar
Joyce, a partir do minuto 1:56:10,Para finalizar, a vereadora do Coletivo Popular, Judeti Zi

presidiu a audiência pública de hoje, destacou quefoi conselheira tutelarpor07 (sete) anos,q
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ao início de 2006, € é necessário fazer uma critica ao Governo,pois atualmente o orçamento da
SEMAS que foi aprovado por esta Casa é vexatório, é impossível ter qualquer programa, qualquer
projeto digno na área social, sobretudo após dois anos de pandemia, com 0 orçamento que nós
temos, afirma. Muitas vezes, aponta Jude, é preciso contar com à estrutura já existente,e lamenta
muito, sente muitoà flta da presença da Secretária da Assistência Social nos eventos feitos na área
social, seja na área dos direitos da mulher ou direitos da criança e adolescente,ela está ausente.
Salvo engano,Judeti fala, que o candidato ao Governodo Estado de SP deve estar em Ribeirão
Preto mas se for par issa muitopior, porque não é mais importante que umaaudiência pública do
Municipio de Rib. Preto com tal envergadura. Chama a atenção o desmonte, o descrédito provocado
pelos govemos, aos conselhosde todas as áreas, um projeto nacional, estadual e municipal. Destaca
ainda, principalmente, à fala de respeito às atribuições garantidas por lei, como éocaso dos
conselhos tutelares, À vereadora diz. que os conselheiros deveriam, também, ser consultados no que
tange àspolíticas públicas, assim como o parlamento deveria também ser ouvido. Há um descaso
absoluto do Governo Municipal, e o descaso é muito maior quando não contamos sequer com a
Promotoria da Infância, o Juizado, que alémde desrespeitoso, é um atestado, uma declaração de
negligência, de falia de cuidado, de falta de compromisso, de omissão com a área da criança e
juventude, Judeti Zili ala que os encaminhamentos não podem ser somente no âmbito legal, eles
São sempre morosos, e nenhum poder cumpre suas obrigações sem pressão política, « que o
Coletivo Popular é um parceiro nesse processo. O que está acontecendo aqui é muito sério, é um
crime, ejáé público. À vereadora agradece à todos, ao final, e após considerações finais dos.
convidados à compor a mesa, à audiência pública foi encerrada às 17h23. A audiência foi
inegralmente gravada emmídia áudiovisual que vai encartada a csta ata e fica fazendo parte da
mesma, na forma da Resolução nº 462018. Link de acesso ao youubé
hmpstfhene youtube.com watch?v=nTIDICNKPTA Assim, eu, Femando Silvério Borges,
auxiliar legislativo designado, lavrei a presente ATA,que depois de lida e aprovada, vai as
pela vereadora abaixo. /.

“ resCOLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Po vereddora CU


