
Ata da Sessão Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de  Campinas,  realizada  aos  vinte  e  quatro  dias  do  mês  de  janeiro  de  2017 com início  às 
quatorze horas e vinte e dois minutos, em sua sede situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 - 
Centro.  Estiveram  presentes:  Titulares  do  Poder  Público:  Maria  José  Geremias,  Kelly 
Regina Valvassora Correia e Walter Rhis de Jesus.  Titulares da Sociedade Civil:  Rodrigo 
Otávio  Teixeira  Neto,  Ruth  Maria  de  Oliveira  e  Simone  Rita  Zanelato. Suplentes  da 
Sociedade Civil: Suely Martins Guirado e Tatiane Frazão da Silva Zamai. Estiveram presentes 
os  seguintes  convidados:  Antonia  Josefina  Pechoto  e  Margareth  Maria  Almeida  Wolf 
(Patrulheiros), Rita de Cássia Luz da Cruz Pereira (Secretaria do CMDCA) e Rogéria K. do 
Nascimento  (Ação  Forte).  O  Presidente  Rodrigo  agradece  a  presença  de  todos  e  inicia  a 
reunião.  Expediente:  1–  Ata de 10 de janeiro de 2017.  Ata aprovada por  08 votos.  2 – 
Justificativas de ausências: O Presidente faz uma breve leitura das justificativas de ausência, 
na  maioria  por  motivo  de  férias,  dos  seguintes  conselheiros:  Maria  Aparecida  Modenesi 
Barbosa, Sandra Braghini, Tânia Maria C.Marcucci Oliveira, Ângela Maria Bassora, Margarete 
Savassa  Daniel  Montanhaur,  Ana  Paula  Rigobelo  Farres,  Renata  Ferreira  Baronti,  Elaine 
Cristina Garcia Ramos, Cláudio Roberto Raizaro, Diego dos Santos Sampaio, Liselene Cristina 
da Cunha, Eulanda de Mello Bruno e Lilian Oliveira Rodrigues. Ordem do dia: 1-Relatório 
de atividades das comissões: As Comissões de Registro e da Alta Complexidade apresentaram 
o relatório das atividades desenvolvidas em 2016. As demais comissões ficaram de apresentar. 
Os  conselheiros  Diego  e  Liselene  justificaram  que  por  motivo  de  férias  entregariam  o 
documento posteriormente. Também foi solicitado às comissões, um detalhamento do custo 
estimado para cada evento programado pelas comissões e que foi aprovado no Plano de Ação 
2017 do CMDCA. As comissões deverão providenciar o calendário das reuniões para que possa 
ser  disponibilizado  no  site  do  CMDCA. 2-Alteração  na  coordenação  da  Comissão  de 
Assuntos Jurídicos:  Rodrigo faz a leitura  da mensagem enviada pela  conselheira  Mariana 
Augusta Pereira dos Santos, através da qual expõe seus motivos e informa seu desligamento 
junto  à  Comissão  de  Assuntos  Jurídicos  e  também  à  Comissão  de  Ética  Permanente  dos 
Conselhos  Tutelares,  pauta  a  ser  tratada  na  sequência. Rodrigo  explica  que  em  2016  a 
Comissão  de  Assuntos  Jurídicos  apresentou  a  minuta  do  Regimento  Interno  do  CMDCA, 
conforme solicitação  do Conselho.  Rodrigo  apresenta  duas  propostas  para  serem refletidas 
sobre a Comissão de Assuntos Jurídicos: 1ª) Na medida que houver um tema, forma-se um 
Grupo de Trabalho. 2ª) Mantém-se a Comissão de Assuntos Jurídicos. Aprovado por 08 votos, 
que  reflitam  sobre  o  assunto  e  deliberem  na  próxima  reunião  ordinária.  3-Alterações  na 
representação da Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares:  O Presidente 
Rodrigo também faz a leitura do ofício encaminhado pela conselheira Ruth Maria de Oliveira, 
através  do  qual  ela  expõe  os  motivos  particulares  e  solicita  o  seu  desligamento  junto  à 
Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares. Acolhidos os pedidos das conselheiras 
Mariana  e  Ruth,  representantes  titulares  junto  à  comissão,  Rodrigo  pergunta  se  algum 
conselheiro pode participar.  Não houve candidatos. No entanto,  visando a continuidade dos 
trabalhos, os representantes suplentes da Comissão, Walter e Tatiane, participarão das reuniões 
até que sejam indicados os novos representantes. Maria José diz que a Comissão não pune, mas 
apura e recomenda. Para elucidar sobre o assunto, Rodrigo colherá mais informações quanto ao 
funcionamento  da  comissão  e  legislação  que  a  rege,  e  na  reunião  ordinária  de  fevereiro 
indicam-se os representantes.  O CMDCA informará ao Coordenador da Comissão de Ética 
sobre  os  pedidos  das  conselheiras  Mariana  e  Ruth. 4-Deliberação  sobre  o  relatório  de 
disponibilidades  financeiras  do FMDCA de dezembro/2016:  Aprovado por  08 votos.  5-
Monitoramento das ações que tiveram repasses de recursos do FMDCA: Rodrigo explica 
que a Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar – SMASA monitora as 
entidades cofinanciadas e aproveita  para monitorar as registradas no CMDCA. No entanto, 
existem 28 entidades que  em 2016 receberam repasse de recursos do FMDCA, mas não têm 
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convênio  com a SMASA. O Presidente  diz  que conversou com Gisleide,  coordenadora do 
DVIS e  com Raquel,  coordenadora  da  CSAC,  e  acordou  que  as  entidades  que  receberam 
recursos  do FMDCA em 2016 devessem encaminhar  através  do sistema  CIPS - Coleta  de 
Informações  de  Programas  Sociais, um relatório  sobre  as  ações  realizadas  com o  recurso 
recebido. O sistema estará aberto até o dia  31/01/2017.  O CMDCA encaminhou um e-mail a 
todas  as  entidades  solicitando  o  relatório.  A  CSAC  disponibilizará  09  técnicos  para 
acompanhar  os  conselheiros  do  CMDCA  em  visitas  às  entidades.  Posteriormente,  os 
conselheiros farão um relatório sobre as visitas e uso dos recursos. A intenção é visitar a partir 
da 1ª quinzena de fevereiro, três entidades por conselheiro e, preferencialmente, no mesmo dia 
e da mesma região. Rodrigo solicita a participação de 09 conselheiros, a saber: Maria José, 
Ruth,  Cláudio  Raizaro,  Tânia,  Walter,  Simone,  Ângela,  Kelly e  Maria  Aparecida.  Rodrigo 
também participará. Os conselheiros ausentes serão consultados quanto à disponibilidade. 6-
Deliberação sobre o repasse de recursos da destinação 2016:  Rodrigo explica que no ano 
anterior, a efetivação do repasse de recursos às entidades dependeu de Lei Autorizadora. Em 
2017,  com a  Lei  13.019/2014  em vigor,  a  efetivação  do  repasse  dependerá,  além  da  Lei 
Autorizadora, de firmar um Termo de Fomento. São 121 ONGs com recursos a receber, sendo 
que destas, 34 têm valores menores que R$1.000,00. Pensando nesses valores menores e em 
todo o processo para a efetivação do repasse, o CMDCA enviou um e-mail a essas entidades 
para que manifestassem se concordavam ou não com a retenção do valor no FMDCA. No e-
mail dizia também que caso a entidade optasse em manter o recurso no FMDCA poderia somar 
o valor à destinações futuras. Aquelas entidades que não concordassem com o sugerido seriam 
mantidas na listagem de repasses. Rodrigo informou que até o momento 11 entidades haviam 
se manifestado,  sendo 08 a favor  da retenção e 03 contra.  Serão tirados da listagem a ser 
publicada,  os  nomes  das  entidades  que  concordaram  em  manter  os  valores  no  FMDCA. 
Rodrigo explica que nesta reunião apenas a listagem com os valores e o cronograma serão 
votados, sendo o 1º prazo vinte dias após a publicação da Resolução, com previsão de receber 
os recursos em 120 dias. O 2º prazo será em 30/04/2017, com previsão de receber o recurso em 
90 dias. A conselheira Kelly pergunta quais são as etapas para o repasse dos recursos. Rodrigo 
esclarece que pela Lei 13.019/2014, o repasse deve ser mensal e de acordo com o plano de 
aplicação.  Será  necessário  deliberar  também  sobre  a  quantidade  de  meses.  A  sugestão  da 
executiva é de que seja de 12 meses e que os recursos não utilizados não poderão ser pedidos 
novamente. As propostas foram aprovadas por 08 votos, com a ressalva de que na listagem a 
ser publicada não constarão os nomes das entidades que concordaram em manter o recurso no 
FMDCA. 7-Criação de Grupo de Trabalho para avaliação dos Planos de Trabalho 2017: 
Rodrigo diz que de acordo com a Lei 13.019/2014, os conselheiros ligados às organizações que 
pleiteiam recursos não podem participar da análise dos processos. Portanto, os conselheiros que 
se disponibilizaram em participar do GT para avaliação dos Planos de Trabalho foram: Simone, 
Ubirajara, Maria José e Walter. Outros conselheiros serão consultados e na reunião ordinária de 
fevereiro será formado o GT. 8-Deliberação sobre a resolução das diretrizes de utilização 
dos recursos do FMDCA em 2017: Rodrigo reforça que a resolução trata das diretrizes de 
utilização dos recursos do FMDCA, para as ações do CMDCA e de suas Comissões em 2017, 
conforme aprovado em reunião ordinária do Colegiado em 10 de janeiro de 2017. A resolução 
foi aprovada por 08 votos e será publicada no Diário Oficial do Município. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente do CMDCA, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, encerrou a sessão e, eu, Rita 
de Cássia Luz da Cruz Pereira, lavrei a presente ata.
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