
Ata da Sessão Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

de Campinas, realizada aos seis dias do mês de fevereiro de 2018, às quatorze horas, em 2 

sua sede na Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 - Centro. Estiveram presentes: Titulares do 3 

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

Sarubbi Heleno da Silva, Ana Paula Rigobelo Farres, Elaine Cristina Garcia Ramos de 5 

Sousa e Héliton Damasceno. Suplentes do Poder Público: Maria da Graça Ávila Siqueira 6 

de Carvalho. Titulares da Sociedade Civil: Frederico José Atílio, Rodrigo Otávio Teixeira 7 

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

Claudete Lima. Suplentes da Sociedade Civil: Tatiane Frazão da Silva Zamai, Mara Eliane 9 

Moreira Aleixo, Rita de Cássia Viotti, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, Suely Martins 10 

Guirado, Margareth Maria de Almeida Wolf e Érika Cristina Ferraz Pereira. O conselheiro 11 

Fábio Purchatti Pereira da Silva justificou sua ausência. Estiveram presentes os seguintes 12 

convidados: Edson Luís da Silva (Ação Forte), Elide Augusta (Ação Forte), Bárbara M. 13 

Ferraz (CIEE), Antônio Marcos da Costa (ADRA), Eliane Tortello (SMASA) e Rita de 14 

Cássia Luz da Cruz Pereira (Secretaria do CMDCA). A reunião foi iniciada às 14h18. A 15 

Sra. Leila, presidente, inicia solicitando a inclusão de matéria na pauta. Explica que a 16 

Diretoria Executiva realiza reuniões no período da manhã às 10h00 todas terças-feiras e 17 

sugere que o novo horário de reuniões da Executiva seja às 13h00 e que se for da 18 

concordância de todos conselheiros, a reunião ordinária do Colegiado se iniciará às 14h30. 19 

O Conselheiro Rodrigo explica que o tempo de tolerância para os titulares se apresentarem 20 

é de 15 minutos, os que chegarem após os 15 minutos não terão direito a voto e o direito 21 

passará aos suplentes. PAUTA: Expediente: 1) Leitura, discussão e aprovação das atas 22 

de janeiro de 2018: A Sra. Leila informa que daremos início a leitura das atas do mês de 23 

janeiro/2018. Sr. Rodrigo sugere que a leitura da ata do dia 09 passe por aprovação dos 24 

antigos conselheiros, via e-mail, e que depois seja referendada na próxima reunião 25 

ordinária. É iniciada a consulta sobre a ata do dia 23/01/2018. O Sr. Rodrigo justifica que, 26 

com relação a ata do 23/01, foram enviadas por ele, por email a todos os conselheiros, 27 

algumas sugestões e também a inclusão do nome do Sr. Arlindo. Colocada em votação, é 28 

aprovada com as alterações propostas por 9 votos. 2) Pasta de Informes: Justificativas de 29 

ausências; Protocolo 2018/10/00923 referente à Portaria nº 89.376/2018; Resposta da 30 

SMASA sobre a continuidade, por parte do Lar da Criança Feliz, na execução do 31 

Serviço de Acolhimento Institucional: Sra. Leila passa a informação sobre a pasta de 32 

informes. Sr. Frederico sugere alteração na ordem da pauta. Sugere que, primeiramente, 33 

discuta os assuntos que envolvam as Entidades, devido à presença de representantes das 34 

Organizações da Sociedade Civil. Após consulta de representantes das Entidades, nenhum 35 

representante da AMIC se apresenta, apenas do Lar da Criança Feliz. Sra. Leila retoma o 36 

assunto da pasta de informes, diz que a pasta ficará à frente e a disposição de todos que 37 

queiram consultá-la e solicita que o tema SIMASE seja incluído na pauta, obtendo a 38 

concordância de todos. Neste momento passa a palavra ao Sr. Ademar representante da 39 

Entidade Lar da Criança Feliz que informa que até dezembro/17 era o presidente da 40 

Entidade. Explica que em razão dos recursos procurou o CMDCA no final do ano passado 41 

para saber se existia outro parceiro para assumir a Entidade. Relata que conseguiram o 42 

recurso necessário para continuidade das atividades com um parceiro e anuncia que a 43 

Entidade tem um novo presidente. Solicita que sejam realizados cursos de formação para 44 

pessoas que possam trabalhar em abrigos. Diz que a rotatividade de funcionários é muito 45 

grande. Relata também que o custo com cada criança é por volta de R$ 3.800,00 e o poder 46 

público repassa 50% desse custo. Reforça a necessidade de formação aos funcionários e 47 

inclusive às equipes técnicas. Informa também que os custos com causas trabalhistas são 48 

muito altos e que há um afastamento grande de funcionários por motivos de saúde. Pede 49 

que o Conselho possa ajudar, usando o Lar da Criança como um laboratório. A Sra. Leila 50 

orienta o Sr. Ademar para que faça as solicitações por escrito. A conselheira Lúcia 51 

concorda que o sofrimento dos funcionários é muito grande e que seria muito bom oferecer 52 



formação para profissionais de todos os serviços. A Sra. Leila relata que este Conselho se 53 

esforçará para atender a demanda. Sr. Rodrigo diz que no Plano de Ação há recursos para 54 

essa demanda. Ordem do dia: 1) Deliberação sobre coordenação das comissões: A 55 

presidente fala sobre a importância da formação das comissões para continuidade dos 56 

trabalhos que estão parados até a sua composição. Inicia apresentando as comissões. A 57 

conselheira Lúcia pergunta se o CMDCA possui alguma Comissão que trate do uso de 58 

Entorpecentes. Traz a reflexão que este Conselho é forte, devido sua representação, 59 

devendo criar-se uma Comissão que trate do tema. Em princípio há uma concordância geral 60 

sobre a importância do assunto e é solicitada a formalização da proposta para análise do 61 

Colegiado. Lúcia informa que formalizará. Para a Comissão Especial de Alta 62 

Complexidade a conselheira Érica Cristina Ferraz se candidata para a função de 63 

coordenadora. Para a Comissão de Legislação e Normas a conselheira Kelly Correia se 64 

apresenta como candidata a coordenação. O Sr. Antônio Marcos, da Entidade ADRA, pede 65 

que o convidem para participar da Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos. Para a 66 

Comissão de Finanças e Orçamento o conselheiro Rodrigo se apresenta como candidato a 67 

coordenador. Para a Comissão de Jovem Aprendiz se apresenta como candidato o 68 

conselheiro Frederico. Para a Comissão de Medidas Socioeducativa a conselheira Rita se 69 

apresenta como candidata a coordenadora. Para Comissão de Registro se apresenta como 70 

candidata a coordenadora a conselheira Ruth, para essa Comissão o Sr. Carlos Eduardo 71 

informa que gostaria de participar. Para a Comissão de VDCCA a conselheira Sueli se 72 

apresenta como candidata a coordenadora. Rodrigo convida o conselheiro Héliton e 73 

informa que convidará o Cido da SMASA para também participar da Comissão de 74 

Finanças. A presidente informa que as comissões terão autonomia para organização das 75 

reuniões. Para a Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos, após alguma dificuldade em 76 

encontrar coordenador, a conselheira Lucia se candidata. A sugestão do Sr. Rodrigo é de 77 

que, quem assumir as coordenações, contate os antigos coordenadores para 78 

esclarecimentos. Realizada a chamada todos os candidatos são aprovados como 79 

coordenadores por 13 votos. A presidente informa que os coordenadores têm autonomia 80 

para formação das comissões e organização dos encontros. Informa também que participará 81 

das Comissões conforme disponibilidade e pede a participação e atenção especial de todos 82 

e que dessa forma todos contribuirão para o enfrentamento das dificuldades. Rodrigo 83 

informa que a Rita (da secretaria do CMDCA) encaminhou, por e-mail, o Regimento 84 

Interno e as Leis nº 14.697 e nº 6.574/1991, para leitura e conhecimento de todos. Ressalta 85 

a relevância da presença de todos nas sessões. A conselheira Maria da Graça coloca como 86 

discussão a obrigação de participação. Rodrigo faz a leitura dos parágrafos 1º e 2º do art. 87 

19 do Regimento Interno que trata sobre a falta injustificada e a justificativa de ausência, 88 

respectivamente. Informa também que tem uma nova proposta do Regimento Interno sendo 89 

analisada. 2) Indicações de representação: - Comissão de Ética Permanente dos 90 

Conselhos Tutelares: - Comitê Intersetorial para elaboração do plano Municipal para 91 

a Primeira Infância: - Programa Viva-Leite - Comitê Municipal de Aleitamento 92 

Materno e Alimentação Complementar - Conselho Gestor das unidades da Fundação 93 

casa - COMEN – Conselho Municipal de Entorpecentes. Após informação de que os 94 

Conselheiros poderão se apresentar para participação Rodrigo faz a explanação sobre a 95 

Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares que avalia as denúncias recebidas 96 

com relação aos Conselheiros Tutelares e relata que sua composição é formada por um 97 

titular e um suplente do poder público e um titular e um suplente das Organizações da 98 

Sociedade Civil, indicados pelo CMDCA e dois titulares e dois suplentes do Conselho 99 

Tutelar. O CMDCA deverá indicar os novos titulares e suplentes. Rodrigo informa que ele 100 

e a Tatiane eram os representantes do CMDCA como membros da Sociedade Civil e que o 101 

poder público era representado pela Maria José e pelo Walter. Eliane Tortello relata que em 102 

conversa com o coordenador jurídico é informada que a Comissão de Ética Permanente dos 103 

Conselhos Tutelares tem questões jurídicas para analisar e a sugestão do secretário é o 104 



conselheiro José Carlos. Como o mesmo não está presente, sugere que seja enviado 105 

comunicado convidando-o para que seja o titular e o conselheiro.Héliton se apresenta como 106 

representante suplente dessa Comissão representando o poder público. O conselheiro 107 

Frederico se apresenta como suplente e Rodrigo como titular pelas Organizações da 108 

Sociedade Civil. Para o Comitê Intersetorial para a Elaboração do Plano Municipal para a 109 

Primeira Infância a Sra. Leila pergunta se essa Comissão já é representada por membros 110 

deste Conselho, a conselheira. Elaine diz que participava como titular e a Ruth era a 111 

suplente. Eliane Tortello sugere um representante da sociedade civil e justifica que as 112 

secretarias estão todas representadas. Informa também que a próxima reunião será dia 113 

28/02, na Academia de Letras às 8h45. Elaine disse que passará a representar a Secretaria 114 

de Cultura. A conselheira Ruth informa que a Jane Valente solicitou representante de outra 115 

região diferente da dela. Ela se apresenta como representante titular e a conselheira Erika 116 

como suplente. Sobre o Programa Viva Leite, é informado que os encontros são 117 

quadrimestrais. Rodrigo se apresenta como suplente e a conselheira Mara como titular. 118 

Para o Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar é 119 

informado que os encontros são bimestrais. A conselheira Ruth se apresenta como titular, 120 

mas não houve candidato a suplente. Para o Conselho Gestor das unidades da Fundação 121 

Casa, William se apresenta como titular para a Casa Andorinhas e a conselheira Tatiane 122 

como suplente, a conselheira Rita se apresenta como titular na Casa Campinas e como 123 

suplente ninguém se candidata. Para Casa Maestro Carlos Gomes ninguém se apresenta 124 

como representante. Para o COMEN se apresenta a conselheira Rita como suplente e a 125 

conselheira Lúcia como titular. As indicações faltantes ficaram para uma próxima reunião. 126 

Abre-se a chamada de votação e todos os candidatos a representação são aprovados com 13 127 

votos. 3) Conferência Municipal da Criança e do Adolescente: A primeira sugestão dada 128 

é que sejam criadas as Comissões, mas neste momento, outra sugestão é a de criar um 129 

Comitê Gestor, para que se apropriem sobre o tema e a partir daí na próxima reunião 130 

ordinária sugerir a formação das Comissões. É informado que a Conferência deverá 131 

acontecer entre os meses de maio e novembro de 2018. Para o Comitê Gestor se 132 

apresentaram os conselheiros Leila, William e Graça do poder público e Carlos René e 133 

Claudete pela sociedade civil.  Feita a chamada para votação, os candidatos foram 134 

aprovados para compor o Comitê Gestor por 13 votos. 4) Balancete contábil do FMDCA 135 

referente novembro/2017- A sugestão do Sr. Rodrigo é que o tema seja transferido para 136 

uma próxima reunião. Conforme entendimento de todos, o balancete será apresentado e 137 

votado na próxima reunião. 5) Demonstrativo financeiro analítico do FMDCA referente 138 

dezembro/2017- Como no item 4, o tema será transferido para uma próxima reunião. 6) 139 

Repasses das destinações dirigidas: Rodrigo coloca que todo ano as entidades buscam 140 

junto as empresas a destinação do imposto de renda, sendo de 1% do imposto devido da 141 

pessoa jurídica e 6% da pessoa física, conforme previsto em legislação específica. O gestor 142 

do FMDCA prepara para o CMDCA uma lista com os nomes das entidades e os valores 143 

destinados até 31 de dezembro de 2017. Explica que do montante creditado, 80% é 144 

repassado a entidade e 20% é para as ações do CMDCA. Para liberação do recurso, a 145 

entidade precisa se apresentar com o plano de trabalho e de aplicação cumprindo as 146 

exigências da Lei 13019/14 e deliberação do Conselho. O CMDCA precisa publicar 147 

resolução para os repasses e solicitar ao Executivo para encaminhar ao Legislativo um 148 

pedido de Lei Autorizadora. Rodrigo informa que algumas entidades não solicitaram os 149 

recursos dentro do prazo, em razão da falta de documentos que são requisitos, não foi feita 150 

a regularização no prazo. Informa também que esses valores ficam represados. Outra 151 

questão é referente a Entidades que estão devolvendo recurso, pois não conseguiram fazer 152 

uso dos valores, algumas por falta de entendimento nas mudanças da Lei. Hoje a entidade 153 

tem que assinar um termo de fomento. Algumas entidades que pediram em poucas parcelas 154 

não conseguiram fazer uso do recurso. Uma outra questão a ser votada pelo Conselho se 155 

trata de uma entidade que teve projeto aprovado, conforme edital da Fundação Itaú. A 156 



Entidade CPTI foi contemplada nesse edital. O valor foi repassado ao FMDCA, com 157 

destinação ao projeto do CPTI, conforme resolução 137 do CONANDA que autoriza a 158 

destinação. A entidade solicitou o repasse, mas devido às dificuldades, em razão da nova 159 

lei 13019, não foi autorizada a assinatura do Termo de Fomento e o consequente repasse do 160 

recurso. A Entidade solicitou o repasse para o ano de 2018. Rodrigo justifica que não 161 

votará essa matéria, por se tratar da Entidade que representa. Outro ponto a ser discutido se 162 

trata do processo que tramita impetrado pelo Ministério Público pedindo a nulidade dos 163 

artigos 12 e 13 da Resolução 137 do CONANDA. O CONANDA entrou com recurso para 164 

manutenção dos referidos artigos, que refere sobre as destinações de recursos. Segundo a 165 

Eliane Tortello da SMASA, foi publicado o acórdão em 06/12/17, sentenciando a nulidade 166 

dos artigos 12 e 13. A AGU está pedindo vista da decisão. Hoje o Conselho não tem 167 

embasamento legal para deliberar pela destinação na forma dos artigos 12 e 13 da 168 

Resolução 137. Segundo Eliane o Conselho deve aguardar. Rodrigo informa que o 169 

Conselho ainda não recebeu por escrito a decisão do acórdão. Rodrigo, Frederico e 170 

Claudete questionam com Eliane sobre a deliberação, ela reforça que nesse momento a 171 

matéria não deveria ser votada, até que se tenha uma decisão. A matéria gera dúvidas e 172 

questionamentos entre os conselheiros. A presidente Leila diz que tem uma proposta de 173 

encaminhamento e sugere que o assunto volte para executiva para melhor compreensão e 174 

deliberação pelo Colegiado em reunião extraordinária. Existem duas maneiras de 175 

distribuição do recurso, uma por chamamento e a outra por destinação. Os projetos são 176 

analisados pela Comissão de Análise. O Sr. Antônio Carlos pergunta se o CMDCA tem 177 

assessoria jurídica e é informado que sim. Eliane Tortello pergunta: com que base será 178 

deliberado o recurso destinado? Rodrigo coloca o que foi vivenciado com a própria lei 179 

13019, tomaram uma série de ações e a lei não entrou em vigor o que prejudicou muito. 180 

Alguns conselheiros entendem que, enquanto não houver uma definição, os recursos 181 

deverão ser deliberados para repasse às Entidades.  É informado que se deliberarmos o 182 

recurso, a SMASA poderá barrar o repasse. Eliane coloca que o que vale hoje é a decisão 183 

aprovada no acórdão. A presidente reitera sua proposta que o assunto volte para a 184 

executiva, para discussão, inclusive com a assessoria jurídica e o assunto seja decidido em 185 

reunião extraordinária. O conselheiro Frederico sugere que a matéria seja votada com base 186 

no e-mail do 01/02/2018, encaminhado pelo departamento jurídico da SMASA ou de 187 

acordo com a informação dada pela Eliane, sobre o acórdão. Alguns conselheiros se 188 

manifestam de acordo com sugestão da Sra. Presidente, de que a matéria volte para 189 

executiva. A conselheira Lúcia pergunta o que pode acontecer se for votado no colegiado e 190 

o jurídico barrar e é informada que não terá nenhuma consequência. A presidente ressalta 191 

que é fato que devemos decidir, mas em razão da nova informação que seja mantida sua 192 

sugestão de voltar para executiva e decidirmos em reunião extraordinária. Rodrigo 193 

questiona que se o processo der continuidade, até quando essa situação vai se arrastar. A 194 

conselheira Claudete diz que estamos aqui representando a sociedade, que é defender a 195 

sociedade. O conselheiro René concorda que seja consultado o jurídico por escrito e marcar 196 

uma extraordinária. Esse é o entendimento de alguns conselheiros. O conselheiro Frederico 197 

diz que sai contrariado com a decisão. Ressalta que a decisão na reunião executiva foi de 198 

colocar a matéria em votação e neste momento não se dá continuidade. A presidente decide 199 

colocar em votação se será marcada uma reunião extraordinária ou se será votada hoje a 200 

matéria. Em votação fica decidido por 9 a 4 que será marcada reunião extraordinária para 201 

nova discussão da matéria. A reunião extraordinária ficou agendada para o dia 20/02, às 202 

14h30. 7) Protocolo 2017/10/27606 sobre a entidade AMIC: Rodrigo informa que o 203 

processo da AMIC se trata do não repasse de recurso no ano de 2017, em razão do não 204 

cumprimento de alguns aspectos da legislação. Não foi possível o repasse, conforme 205 

entendimento do colegiado por não atender os requisitos, ¨CRC vencido”. Foi regularizado 206 

até a data o CRC da matriz e não da filial. Em votação, foi negado o repasse por 9 votos 207 

dos ainda presentes. 8) Delegações do colegiado para decisões pela Diretoria Executiva: 208 



A matéria foi transferida para a próxima reunião. 9. SIMASE: O Sr. Rodrigo informa que a 209 

minuta foi amplamente discutida no colegiado e que a Cida, antiga coordenadora da 210 

Comissão de MSE, informou que as mudanças sugeridas pela procuradoria não alteram 211 

nada significativamente e já foram aceitas pela comissão. Em votação, foi aprovado por 8 212 

votos dos presentes. Nada mais havendo a tratar, a ATA foi construída por todos presentes 213 

e lavrada pelo 1º secretário, Genésio William Mazolini. 214 


