
Ata de sessão extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

de Campinas, realizada aos vinte dias de fevereiro de 2018 às quatorze horas e trinta minutos, 2 

em sua sede situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro. Estiveram presentes: Titulares 3 

do Poder Púbico: Genésio William Mazolini, Kelly Regina Valvassoura Correia, Leila Claudia 4 

Sarubbi Heleno da Silva e Héliton Damasceno. Suplentes do Poder Público: Eliane Márcia 5 

Martins Tortello, Maria da Graça Ávila Siqueira de Carvalho, José Abrahão Júnior e Arlindo 6 

Dutra da Silva. Titulares da Sociedade Civil: Frederico José Atílio, Rodrigo Otávio Teixeira 7 

Neto, Lucia Decot Sdoia, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Ruth Maria de Oliveira, Fábio 8 

Purchatti Pereira da Silva e Claudete Lima. Suplentes da Sociedade Civil: Tatiane Frazão da 9 

Silva Zamai, Rita de Cássia Viotti, Carlos Educardo Ribeiro Sacolli, Suely Martins Guirado, 10 

Margareth Maria de Almeida Wolf e Érica Cristina Ferraz Pereira. Justificaram a ausência as 11 

conselheiras: Ana Paula Rigobelo Farres, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa e Mara Eliane 12 

Moreira Aleixo. Esteve presente a seguinte convidada: Élide Augusto (Ação Forte). Pauta: 13 

Expediente -  justificativa de ausência. Após a leitura das justificativas de ausência e leitura 14 

dos presentes, identificou 13 conselheiros. José Abrão suplente da Ana Paula a representará. A 15 

presidente Leila passou para a Ordem do dia. 1 - Indicação de representantes para a 16 

Comissão de Monitoramento e Avaliação. O ideal é que a comissão seja formada por 17 

representantes do poder público. William, Eliane Tortello, Leila, Arlindo, José Abraão se 18 

apresentam como representantes. 2 - Repasses das destinações dirigidas. O CMDCA solicitou 19 

esclarecimentos sobre as destinações dirigidas 2017 à procuradoria da Assistência. A 20 

procuradora Dra. Kellye deu o seguinte parecer: Não vislumbra a ilegalidade na votação da 21 

matéria. O relatório e a planilha com os valores e as Entidades favorecidas foram colocados a 22 

disposição de todos. Os valores apresentados são líquidos, ou seja, descontados os 20% 23 

destinados ao CMDCA. Quatros diferentes processos para votação: Recursos direcionados em 24 

2017: em votação, foi aprovado o repasse por 12 votos. Recursos represados de 2016 e anos 25 

anteriores: em votação o repasse foi aprovado por 12 votos. Sobre os valores devolvidos pelas 26 

entidades ao FMDCA, a proposta é que para o próximo repasse sejam incluídos os valores 27 

devolvidos até o dia 31 de janeiro de 2018. O repasse dos recursos respeitará as devoluções até 28 

o dia 31 de janeiro de 2018. Em votação, o prazo da devolução é aprovado por 12 votos. 29 

Recurso referente ao Edital 2016 da Fundação Itaú destinado à Entidade CPTI, 30 

vencedora do edital. Quando o recurso entrou para o CMDCA no final de 2016, em razão da 31 

mudança da legislação o repasse foi indeferido. O valor para repasse foi transferido para 2018, 32 

com a destinação dirigida, o Sr. Rodrigo se abstém ao voto é o repasse foi aprovado por 11 33 

votos. Surge durante a discussão que não podemos perder foco de atendimento, a criança. 34 

Discute se também o fato que somos representantes públicos e temos que ter o cuidado com a 35 

improbidade administrativa. A sra. presidente traz a reflexão: o que significa aprovar valores 36 

devolvidos? A discussão trata da morosidade de liberação do recurso, esse é um dos motivos da 37 

devolução dos valores. A sugestão dada é a agilização nos repasses, para que se evite a 38 

devolução em razão da morosidade. Para repasse dos valores será necessário a resolução de 39 

liberação, que será encaminhado ao poder executivo e, posteriormente, ao legislativo. 3 - 40 

Balancete referente a novembro de 2017. Foi aprovado pela comissão de finanças e 41 

orçamento com recomendação de aprovação. Em votação no colegiado é aprovado por 12 42 

votos. 4 - Disponibilidade financeira referente a dezembro de 2017. Conforme análise e 43 



parecer da comissão de finanças e orçamento, recomenda se a aprovação. Em votação é 44 

aprovado por 12 votos. 5 - Solicitação de prorrogação do Termo de Fomento e 45 

remanejamento financeiro da ABBA. Após análise e parecer da comissão de finanças e 46 

orçamento, recomenda se a aprovação. Após esclarecimentos sobre a Resolução 7 a matéria é 47 

colocada em votação e foi aprovada por 11 votos e 1 abstenção do Sr. Frederico. 6 - Solicitação 48 

de prorrogação do Termo de Fomento e remanejamento financeiro do Boldrini. Após 49 

análise e parecer da comissão de finanças e orçamento, recomenda se a aprovação. Em votação 50 

é aprovado por 12 votos. 7 - Delegações do colegiado para decisões pela Diretoria 51 

Executiva. Remanejamento de recurso e prorrogação do termo de fomento são matérias que, 52 

conforme sugestão, poderiam ser delegados para executiva, não passando pelo colegiado, para 53 

agilidade do processo. Em votação, a delegação de assuntos à diretoria executiva foi aprovada 54 

por 12 votos. 8 - Indicação de representante titular e suplente para o Grupo de Trabalho 55 

Intersetorial para Implantação do Programa Prefeito Amigo da Criança. Eliane Tortello, 56 

designada como articuladora, faz a apresentação do projeto, um programa da ABRINQ. A 57 

sugestão é a formação do grupo para se organizar nos trabalhos na política da 58 

criança/adolescente. Será necessária a construção do plano. Apresentaram como representantes 59 

a Lúcia como titular e Fábio como suplente. Em votação são aprovados por 12 votos. 9 - 60 

Indicação de representante suplente para o Comitê Municipal de Aleitamento Materno e 61 

Alimentação Complementar. Apresentou se como suplente a Margarete, em votação foi 62 

aprovada por 12 votos. 10 - Indicação de representante titular e suplente para o Conselho 63 

Gestor da Casa Maestro Carlos Gomes - Fundação Casa. Rodrigo se candidata como titular 64 

e Frederico como suplente. Em votação são aprovados por unanimidade. 11 - Indicação de 65 

representante suplente para o Conselho Gestor da Casa Campinas - Fundação Casa. 66 

Arlindo se candidata como representante suplente. Em votação é aprovado por unanimidade. A 67 

Sra. presidente informa que a próxima reunião ordinária será dia 13/03, às 14h30. Ata 68 

construída pelo colegiado, a Presidente Leila encerrou a reunião às 16h30 e, eu, Genésio 69 

William Mazolini, lavrei a presente ata. 70 


