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

de Campinas, realizada aos vinte e quatro dias de abril de 2018 às quatorze horas e trinta 2 

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

Titulares do Poder Público: Eliane Márcia Martins Tortello, Leila Cláudia Sarubbi Heleno da 4 

Silva, Sérgio Luis Giacomello, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa e Héliton Damasceno. 5 

Suplentes do Poder Público: Genésio William Mazolini, Silzeth Schlichting, Dorine Matos 6 

Moreira de Albuquerque e Arlindo Dutra da Silva. Titulares da Sociedade Civil: Frederico José 7 

Atílio, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Lúcia Decot Sdoia, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, 8 

Ruh Maria de Oliveira, Fábio Purchatti Pereira da Silva e Claudete Lima. Suplentes pela 9 

Sociedade Civil: Tatiane Frazão da Silva Zamai, Rita de Cássia Viotti, Carlos Eduardo Ribeiro 10 

Sacolli, Margareth Maria de Almeida Wolf e Érika Cristina Ferraz Pereira. Justificaram a 11 

ausência os conselheiros: Kelly Regina Valvassoura Correia e Suely Martins Guirado. 12 

Estiveram presentes os convidados: Adriana Postal (Embaixadores da Prevenção), Luccas 13 

Soares (Instituto Anelo), Evely Rodrigues Crespo (Viva Campinas), Izidro Crespo Jr 14 

(RFB/Viva Campinas), Walter Nannini Junior (APACC), Flowers Paula N.Aguiar (Centro 15 

Corsini), Dettloff von Simson Junior (CPTI), Ademar de Campos (Lar da Criança Feliz), Ana 16 

Paula Yoshioka Alves (Ação Forte), Fábio H.F.Custódio (Departamento de Direitos Humanos), 17 

Daniela Sousa (Lar Campinense), Viviane Alves de Oliveira Luiz (Lar Campinense), Roseli 18 

Mítica (Lar Campinense) e Valentina Ana Danetti (Lar Campinense). Pauta: expediente -  19 

justificativa de ausência. Ordem do dia: 1 - “A Semana do Brincar”: Sr. Fábio da 20 

coordenadoria da pessoa com deficiência apresenta a proposta da “Semana do Brincar”. Pauta 21 

das políticas de direitos humanos refere-se a composição do Conselho Municipal de Cultura de 22 

Paz. Campinas aderiu ao pacto nacional de direitos humanos, bem como a adesão das 23 

universidades no pacto nacional. A política de cultura de paz passa pelas políticas de direitos 24 

humanos. Várias ações foram preparadas as políticas de cultura de paz e direitos humanos. 25 

Refere-se às políticas GLBT e às mulheres vítimas de violência e sobre a coordenadoria da 26 

juventude trabalhando políticas contra o racismo e discriminações religiosas e a população de 27 

refugiados. Essas são as temáticas que trabalham as políticas de cultura de paz e direitos 28 

humanos. A partir desses trabalhos inclui ações sobre a “Semana de brincar”, em parcerias com 29 

as universidades de Campinas dentre outras ações que serão construídas. No momento ocorre o 30 

cadastro das entidades para o desenvolvimento de ações urbanas. A ideia do cadastro é criar 31 

espaço para que as organizações pudessem desenvolver atividades. Serão realizadas atividades 32 

em todas as regiões da cidade. Algumas ações serão realizadas pela prefeitura e outras em 33 

parcerias. A semana do brincar ocorrerá dos dias 19 a 28 de maio de 2018. 2 - Pré aprovação 34 

da resolução de repasse: Eliane Tortello apresenta algumas informações: para que ocorram os 35 

repasses existem dois momentos: a lei de subvenção e a resolução. A lei de subvenção está no 36 

departamento de assuntos jurídicos e a resolução está na SMASDH, onde fazem alguns 37 

apontamentos. A proposta dada ao colegiado é que foque nos apontamentos dado pela 38 

procuradoria e fecharmos uma data para reunião conjunta entre CMDCA, Secretaria de 39 

Assuntos Jurídicos e SMASDH.  Ressalta-se que, a resolução após os trabalhos finais será 40 

encaminhada aos conselheiros por e-mail. A lei de subvenção trata dos recursos dirigidos até 41 

dezembro 2017, 2016, 2015 e as devoluções até 28 de fevereiro de 2018. Conforme 42 

apontamentos da procuradoria: Incluir a ATA do dia 09/01/2018; incluir uma cláusula na 43 

resolução o remanejamento automático de até 20% em cada rubrica - incluir na ATA. Em 44 

votação no colegiado é aprovado por 13 votos, isso implica alteração no artigo XIX da 45 

resolução; No artigo 2º parágrafo 1º, decisão do conselho em mantê-lo como está na proposta 46 

de resolução ou caso a Entidade não apresente o plano até o prazo, ela não terá mais direito 47 

sobre esse recurso – em votação – em votação é aprovado a manutenção por 12 votos e 1 a 48 

alteração da proposta; no parágrafo 2º do artigo 2º, a proposta é que as pendências até o dia 49 

31\08\2018, implicará na impossibilidade de recebimento do recurso no corrente ano, podendo 50 



neste caso a OSC solicitar o referido recurso no próximo ano. A OSC deverá ser notificada com 51 

no mínimo 15 dias de antecedência, caso contrário a OSC terá até 15 dias após a notificação 52 

para regularização da pendência.  Aprovado com 11 votos, os conselheiros William e Renê 53 

precisaram se ausentar as 16h00. No artigo 8º a proposta é que inclua no texto que tenha um 54 

representante do poder público como conselheiro, conforme o artigo em lei, aprovado com 11 55 

votos. Referente ao plano de trabalho, no item 2. Dra. Kellye sugere que mesmo sendo sede que 56 

repita. No item 7. no item monitoramento, ela sugere que transcreva a exigência no item 57 

monitoramento que seja exigido que consta meta e parâmetros, a entidade que defina o que 58 

usará. Item 8 após a tabela de despesas, Dra. Kellye sugere que cite a portaria 448 do ministério 59 

da fazenda. O cronograma de desembolso deverá ter estrita relação com a parceira bem como a 60 

proposta sendo seguir o prazo da proposta, segundo a sugestão da Dra. Kellye. As assinaturas 61 

necessárias seriam pelo presidente ou representante legal, segundo a sugestão Dra. Kellye. 62 

Eliane relata que a partir deste momento esta resolução passará para o setor técnico do jurídico 63 

e podem acontecer maiores alterações, referente as alterações sobre o Plano de trabalho houve a 64 

votação 11 votos, sendo aprovadas as devidas alterações citadas. 3- Apoio financeiro para 65 

realização dos encontros e Seminário do PIC – Primeira Infância Campineira Eliane 66 

explica um pouco sobre o PIC e os Encontros nas regiões e pretende-se tirar as boas práticas de 67 

cada região. A solicitação de apoio financeiro seria com os kits lanche para os encontros 68 

regionais e para o Seminário previsto para o mês de outubro/2018, além da divulgação. Traz 69 

para aprovação o valor de R$ 5.782,00, após a votação 7 votos sim, 02 votos não e 01 70 

abstenção do Conselheiro Sérgio Giacomello.   4 - Pedido de concessão inicial de registro do 71 

RENAPSI – Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração:  traz para 72 

votação nominal e após a votação, tivemos 9 votos sim. 5 - Formação de conselheiros: qual o 73 

modelo de formação o colegiado pretende? Estaremos aguardando proposta para a próxima 74 

reunião ordinária 6- Regimento Interno do CMDCA.  A Ata foi construída pelo colegiado, a 75 

Presidente Leila encerrou a reunião às 17h01 e, eu, Genésio William Mazolini, lavrei a presente 76 

ata. 77 


