
Aos nove de novembro de dois mil e vinte e um às quatorze horas, os representantes do 1 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reuniram-se em 2 

sessão   virtual ordinária presidida pelo conselheiro Carlos Renê. Participaram da reunião 3 

os conselheiros titulares da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Carlos 4 

Eduardo R. Sacolli, Maristela Succi Bosso, Leonardo Duart Bastos e Patrícia Rodrigues 5 

Silva Paes.  Suplentes da Sociedade Civil: Margareth Maria de Almeida Wolf, Mara Eliane 6 

Moreira Aleixo e Rita de Cássia Viotti. Titulares do Poder Público: Mariana Barão e Sérgio 7 

Luís Giacomello. Suplentes do Poder Público: Márcia Maria Simões Camillo e Renata 8 

Alexsandra da Silva. Expediente:  1- Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de 9 

outubro de 2021. Aprovação por unanimidade.  2- Informes:  Justificativas de ausências – 10 

Flávia Martins Guimarães e Claudete de Lima.  Eleição de representantes da sociedade civil 11 

– A título de informação Renê apresenta ao colegiado sobre a prorrogação das inscrições 12 

para eleição da Sociedade Civil devido à baixa adesão das Organizações. Ordem do dia: 1) 13 

Registro inicial do Projeto “Por Um Mundo de Virtudes" da entidade Embaixadores da 14 

Prevenção. Diante da falta de subsídio para embasar a discussão fica a sugestão da retirada 15 

da pauta. Indicação aceita por unanimidade.  2) Registro definitivo da entidade Instituto 16 

Vanderlei Cordeiro de Lima. Apresentado ao colegiado o relatório qualiquantitativo 17 

seguido dos pareceres favoráveis, foi aberto aos presentes para votação para o registro 18 

definitivo que foi aprovado por unanimidade. 3) Processos de repasse de recursos referentes 19 

à Resolução CMDCA nº 021/2021 de organizações que não cumpriram prazo estabelecido 20 

para apresentação de documentos. Renê apresenta ao colegiado que as organizações: 21 

Anhumas Quero-Quero, Centro Cultural Louis Braille de Campinas e Fundação Eufraten 22 

não cumpriram com o artigo 2o, §1o da Resolução CMDCA nº 21/2021 que disciplina o 23 

prazo para a regularização de pendências das organizações. Sendo assim, expirado o prazo, 24 

as organizações não entregaram os documentos pendentes, ficando desclassificadas.  Por 25 

aclamação do colegiado ficam desclassificadas. 4) Relatórios Contábeis do mês de 26 

setembro. Apresentou-se os relatórios contábeis referentes ao mês de setembro ao colegiado 27 

e por unanimidade foram aprovados. 5) Site do FMDCA e FMPIC. Renê apresentou ao 28 

colegiado o motivo da alteração da divisão dos valores que havia sido aprovada 29 

anteriormente. Diante da baixa arrecadação para o Fundo do Idoso que juntamente com o 30 

FMDCA fará o custeio. A nova proposta é 1/3 para o Fundo do Idoso (R$ 117.000,00) e o 31 

CMDCA através do FMDCA assumirá 2/3 (R$ 233.000,00) do valor de trezentos e 32 

cinquenta mil reais. Apresentada a proposta e colocada em votação fica aprovada por 33 



unanimidade pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, Carlos Renê encerrou a 34 

reunião às 15h10, e eu, Carlos Eduardo R. Sacolli, primeiro secretário, lavrei a presente ata. 35 


