
Ata  da  Sessão  Ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente de Campinas, realizada aos onze dias do mês de abril de 2017 às quatorze 
horas,  em sua  sede  situada  na  Rua  Ferreira  Penteado,  nº  1.331  -  Centro.  Estiveram 
presentes: Titulares do Poder Púbico:  Maria José Geremias, Tânia Maria C. Marcucci 
Oliveira, Kelly Regina Valvassora Correia e Ana Paula Rigobelo Farres. Suplentes do 
Poder Público: Margarete Savassa Daniel Montanhaur e Elaine Cristina Garcia Ramos. 
Titulares da Sociedade Civil: Cláudio Roberto Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, 
Diego dos Santos Sampaio, Simone Rita Zanelato e Suely Martins Guirado. Suplentes da 
Sociedade  Civil:  Tatiane  Frazão  da  Silva  Zamai,  Eulanda  de  Mello  Bruno  e  Lilian 
Oliveira  Rodrigues.  Justificarm  ausência:  Maria  Aparecida  Giani  Oliva  Modenesi 
Barbosa, Angela Maria Bassora, Walter Rhis de Jesus, Ruth Maria de Oliveira e Liselene 
Cristina  da  Cunha.  Estiveram presentes  os  convidados:  Gabiela  de  S.  Gibim,  Allan 
Barreto Bacelar, Fábio P. Pereira da Silva, Vivian Fogan, Adriana Postal (Embaixadores 
da  Prevenção),  Monete  Monteiro  Vendette  e  Frederico  José Atílio  (ABBA).  Pauta  - 
Expediente: 1-  Leitura,  discussão  e  aprovação  da  ata  de  março  de  2017:  Ata 
aprovada por unanimidade (13 votos). 2 – Informes: Após as justificativas das ausências 
dos conselheiros (as), o presidente Rodrigo reforçou com os presentes sobre a Campanha 
Leão Solidário, reiterando a importância e a necessidade das destinações nesse momento 
dos 3% do Imposto de Renda (I.R) das pessoas físicas para o FMDCA. As destinações 
são fundamentais para elaborar e potencializar a política da infância e da adolescência no 
município. Em seguida, o conselheiro Cláudio informa sobre o processo de revalidação 
de registro no CMDCA, cujo prazo encerra-se no dia 28/04 próximo. Cláudio realça, 
também, a parceria estabelecida entre o CMDCA e a Fundação FEAC, na realização de 
uma  assessoria  coletiva  para  toda  as  entidades  registradas  nesse  órgão.  A  assessoria 
ocorreu no dia 30/03, com a participação de 95 participantes / entidades. Foi também 
criado um material técnico para subsidiar a elaboração do Plano de Trabalho e que foi 
encaminhado para todo o mailing das entidades registradas. O conselheiro Diego também 
apresentou  a  proposta  do  Encontro  ParticipAÇÃO,  que  ainda  está  com as  inscrições 
abertas para todas as entidades registradas no Conselho, bem como aos conselheiros (as). 
O Encontro contará com a presença de palestrante de renome nacional e abordará o tema 
do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGDCA) fundamental 
para a operacionalização da política da criança e do adolescente. Ordem do Dia: Foram 
solicitadas e aprovadas pelo colegiado 3 (três) Inclusões de pauta que serão tratadas nos 
itens 7 a 9.  1-  Indicação de representantes para compor o Conselho Municipal de 
Entorpecentes  –  COMEN:  Não  houve  nenhuma  manifestação  favorável  para 
composição do COMEN. Sendo assim, o convite será também encaminhado para o e-mail 
dos conselheiros na tentativa de que os conselheiros ausentes nessa reunião em havendo 
interesse  possam ter  ciência  e  se  manifestarem.  2-  Comissão  de  Monitoramento  e 
Avaliação dos Plano de Trabalho 2017: Rodrigo explica que a atual legislação exige o 
gestor da parceria pelas Secretarias que o Plano de Trabalho estiver vinculado. Além 
disso,  cada  Secretaria  deverá  indicar  uma  equipe  técnica  para  monitorar  e  emitir 
relatórios das visitas. A outra exigência é a que cabe ao próprio CMDCA formar uma 
comissão composta apenas pelos representantes do poder público, que será responsável 
pela emissão de um parecer aprovando plenamente ou com ressalva, ou reprovando a 
execução do Serviço, Programa, Projeto do referido Plano de Trabalho, com base nos 
relatórios  das  visitas  técnicas.  3-  Procedimentos  a  serem adotados  pelo  CMDCA 
quanto aos pedidos de divulgação de eventos: Após contextualização do conselheiro 
Rodrigo, passou-se a algumas argumentações evidenciando alguns pontos fundamentais 
para  tal  procedimento,  dentre  eles:  conteúdo deve estar  em pleno acordo com o que 
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preconiza o ECA; que os fins lucrativos do evento sejam revertidos para a execução da 
própria  entidade;  estar  devidamente  regulamentada  e/ou  certificada  e/ou  autorizada  a 
funcionar. O convidado Fred e a conselheira Tatiane sugeriram que estas observações 
devem de fato serem observadas e, além disso, deve ser elaborado uma frase padrão que 
constará  na  divulgação  do  convite  e  que  respalde  o  CMDCA  no  sentido  de  que  a 
responsabilidade do conteúdo e do evento divulgado é  de inteira responsabilidade da 
entidade responsável pela organização do evento.  4- Reorganização das Comissões do 
CMDCA:  O  presidente  Rodrigo  informa  sobre  as  reuniões  ocorridas  com  os 
coordenadores das Comissões e que assuntos fundamentais foram discutidos visando a 
melhor organização e operacionalização dos assuntos discutidos e encaminhados para o 
colegiado. Dentre as principais discussões destacam-se: as comissões são a linha de frente 
do Conselho e são nelas que deverão ser discutidos todos os assuntos inerentes ao seu 
escopo,  antes  de  serem  encaminhadas  propostas  para  deliberação  do  Colegiado,  os 
conselheiros  precisam  ampliar  a  sua  participação  nas  Comissões;  será  obrigatória  a 
participação em cada Comissão de, no mínimo, 1 (um) conselheiro titular representante 
do  poder  público  e  1  (um)  conselheiro  titular  representante  da  sociedade  civil;  os 
conselheiros  suplentes  também  serão  estimulados/convidados  a  participarem  das 
Comissões; as Comissões serão estimuladas a definir os seus objetivos e área de atuação, 
com apoio da diretoria executiva; o presidente do Conselho não deveria participar das 
Comissões para preservar o seu papel moderador nas decisões do Colegiado, só votando 
quando houver empate em qualquer deliberação. Foi apontado que essas sugestões, após 
consenso,  deverão  ser  encaminhadas  pela  diretoria  executiva  ao  Colegiado  para 
deliberação. 5  -  Análise  dos  Planos  de  Trabalho  –  Resolução  007/2017: Rodrigo 
informa sobre análise dos Planos de Trabalho que deverá ser realizada pela Comissão. A 
intenção do Conselho é agilizar o máximo a análise para não ocorrer nenhum prejuízo 
quanto  ao  repasse dos recursos para  as  entidades.  Rodrigo  enfatiza  a  importância  da 
autonomia que a Comissão deve ter para dar celeridade nas análises dos Planos, sendo 
que a diretoria executiva, em forma de relatórios, vai informando o colegiado sobre as 
decisões  e  encaminhamentos  realizados  pela  Comissão  de  Análise  e,  que,  havendo 
necessidade, a diretoria executiva, ad referendum, adotará as decisões necessárias para a 
sua tramitação. Nesse momento, o Sr. Frederico Atílio, solicita a antecipação da pauta 9 - 
Disciplina dos repasses do FMDCA. Colegiado concorda com a antecipação da pauta. 
Sr. Frederico Atílio, atual presidente da entidade ABBA,  informa que na devolução do 
recurso realizado ao CMDCA (recursos referentes ao ano de 2013) e, que, no repasse que 
agora será realizado, conforme Resolução 007/2017 do CMDCA, este recurso não será 
repassado  com  as  devidas  correções  monetárias,  o  que  acarreta  em  prejuízo  para  a 
entidade. Explica que, é diferente o que foi destinação (que não cabe correção monetária), 
do que foi recurso devolvido (este sim, no seu entender, cabe a correção monetária).  
Outra  ponderação feita  pelo Sr.Frederico,  refere-se ao  prazo concedido na Resolução 
007/2017, de até 120 dias para liberação dos recursos o que prejudica e compromete 
gravemente a execução do serviço da entidade. Sr. Frederico informa, ainda, que a ABBA 
apresentará 03 (três) planos de aplicação, sendo 02 (dois) referentes à devolução e 01 
(um)  de  destinação.  Conselheiro  Rodrigo  informa  que  é  possível  apresentar  os  três 
projetos até atingir o valor liberado no anexo I da Resolução 007/2017. Rodrigo esclarece 
que essas exigências por parte do CMDCA contidas na Resolução 007/2017 são legais, 
ou seja, trata-se da aplicabilidade da Lei 13.019/2014 e que passou a vigir em âmbito 
municipal  neste  ano  de  2017  e,  por  isso,  o  CMDCA  já  vem  cumprindo  estas 
determinações legais, com base nas orientações da procuradoria da SMASA, na qual este 
órgão está vinculado administrativamente.  6 –  Solicitação de concessão de inscrição 
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definitiva da Casa Lar Grandes Pequeninos da UNIASEC – União de Amor Ajuda e 
Salvação  em  Cristo:  O  presidente  Rodrigo  solicitou  ao  conselheiro  Cláudio  que 
apresentasse a pauta em questão. Cláudio informa que a entidade já possui o registro 
nesse  órgão  tratando-se,  neste  momento,  da  inscrição  definitiva  do  programa  de 
acolhimento institucional na modalidade Casa-Lar, conforme artigo 90 do ECA. Cláudio 
informa  que  após  adequação  do  relatório  qualiquantitativo  a  Comissão  de  Registro 
encaminhou para a diretoria executiva com parecer favorável de concessão definitiva do 
seu programa de acolhimento institucional. Apresentado para votação foi aprovado por 
unanimidade  (12 votos). 7- Indicações para o comitê de ética em pesquisas humanas 
da Universidade Católica de Campinas: Após orientação do Rodrigo, foi sugerido o 
encaminhamento para as entidades registradas nesse órgão com área de preponderância 
da saúde. 8 - Encontros de formação para o Serviço de Acolhimento Institucional: A 
conselheira Zezé apresentou a proposta de Formação destacando a sua relevância frente 
aos  inúmeros  desafios  enfrentados  na  execução  desse  Serviço,  em especial,  algumas 
questões  de  saúde  mental,  apresentadas  por  crianças  e  adolescentes  acolhidos 
institucionalmente.  Trata-se de um diálogo entre os principais agentes envolvidos das 
políticas da assistência social e da saúde (troca de saberes). Serão 05 encontros no total.  
Zezé solicita a possibilidade de remanejamento de recurso do item de capacitação dos 
grupos de cuidadores/educadores dos serviços de acolhimento, no valor de R$ 1.758,00 a 
ser utilizado com Kit Lanche (n.02) para 70 pessoas para os 3 (três) últimos encontros 
previstos. Em votação foi aprovado o remanejamento por 11 votos.  9 - Disciplina dos 
repasses (item antecipado). Sem mais a tratar, o Presidente Rodrigo encerrou a reunião 
e, eu, Cláudio Roberto Raizaro, lavrei a presente ata.
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