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

Campinas, realizada aos onze dias do mês de outubro de 2016, às quatorze horas e quinze  minutos, 

em sua sede sito à Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 - Centro. Estiveram presentes:  Titulares do 

Poder Púbico: Angela Maria Bassora, Walter Rhis de Jesus, Ana Paula R. Farres, Mariana Augusta 

P. dos Santos.. Suplentes do Poder Público: Maria Aparecida  G .O. Modenesi Barbosa. Titulares 

da  Sociedade  Civil:  Cláudio Roberto  Raizaro,  Rodrigo  Otávio  Teixeira  Neto,  Simone  Rita 

Zanelato,  Ruth  Maria  de  Oliveira,  Diego dos  S.Sampaio,  Ubirajara  D.  Andrade.  Suplentes  da 

Sociedade Civil:  Liselene C. da Cunha, Suely Martins Guirado, Lilian O. Rodrigues. Ausências 

justificadas são de  Maria José Geremias, Margareth S. D. Montanhaur, Tânia Maria C. Marcucci 

Oliveira e Kelly Regina Valvassoura Correia. Estiveram presentes os seguintes convidados: Adriana 

Postal  (Embaixadores  da Prevenção),  Silvana  Mara Miranda (Compassion  do Brasil).  Início da 

reunião com inclusão e exclusão de pauta, a saber a inclusão de Regimento Interno e exclusão de 

solicitação  de  concessão  inicial  do  Programa  Aprendizagem  Profissional  de  Tecnologia  da 

Informação da Fundação Jari.  Pauta 1 - Aprovação da ata de setembro 2016: Ata aprovada por 

unanimidade  pelos  presentes.  2  – Transferência  do  veículo  da  AMIC  para  AEDHA:  A 

Instituição AMIC recebeu veículo e conforme contrato deveria devolver o mesmo, caso deixasse de 

usar. Assim, a AEDHA solicitou a transferência, em que o CMDCA verificará os meios legais de tal 

transferência. Colocado em votação a transferência que estava sob a guarda da AMIC para AEDHA, 

o que foi aprovado por 10 votos favoráveis e 01 abstenção. 3 – Solicitação de concessão definitiva 

de registro da “Casa da Criança Vovô Nestor”:  Cláudio, Comissão de Registro, explana que a 

instituição apresentou relatório qualiquantitativo, conforme praxe, e indica a concessão definitiva de 

registro. Colocado em votação  e aprovado com 11 votos favoráveis.  4 – Solicitação de concessão 

inicial  de  registro  da  “Associação  Programa  Social  Formando  Cidadãos  Competentes”: 

Claudio,  Comissão de Registro,  explana que a instituição  apresentou documentos  necessários  e 

também  análise  pelas  Secretarias  de  Esportes  e  Cultura  com  pareceres  favoráveis,  e  indica  a 

concessão  inicial  de  registro.  Colocado  em votação  e  aprovado  com 11  votos  favoráveis.  5  – 

Solicitação de recurso para formação e eventos deferidos pelo CMDCA: Rodrigo explana sobre 

a  necessidade de prever  recursos  para participação de conselheiros  do CMDCA e tutelares  em 

eventos pertinentes ao CMDCA. Aponta a reserva no valor de R$ 20.000,00 para tais participações. 

Colocado em votação a previsão de gastos para participação em eventos, ainda em 2016, o que foi 

aprovado por 10 votos favoráveis. 6 – Recurso financeiro para o Centro Espírita Alan Kardec: 

Rodrigo explana que o CMDCA, por vários motivos, incluindo questões burocráticas e período de 

correspondências entre as partes, não conseguiu repassar os valores solicitados ao CEAK.  Rodrigo 
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salienta que todo o processo está devidamente documentado na SMCAIS.  Diante do fato, Liselene 

questiona a autonomia do CMDCA citando como exemplo a burocracia para solicitação de recursos 

para realização de seminários,  o  que é  reforçado por  Diego.  Assim,  é  consensado por  todos  a 

necessidade que os responsáveis dos processos na SMCAIS apresente, por escrito, ao Colegiado e 

Comissões do CMDCA os procedimentos de cada ação que envolve a realização de seminários, 

palestras etc.  7 – Edital de Projetos: Rodrigo aponta que teve reunião com Dra.Kellye sobre o 

Edital, a qual informa que dará prioridade sobre o assunto. Rodrigo encaminhará a todos a minuta 

do  termo  de  fomento  que  foi  enviada  anteriormente  à  Dra.  Kellye.   8 –  Comparecimento às 

reuniões  do CMDCA:  Dentre as  funções  da Diretoria  Executiva,  está  o  acompanhamento  das 

presenças dos membros do Colegiado às reuniões e, conforme assinaturas no livro de presença, 

independente do motivo, a Secretaria da Saúde está com ausência de representação de Titular, sem 

justificativa, e baixa presença de Suplente com justificativas. Já na Sociedade Civil, a sra. Cristiane 

Correia  tem  se  ausentado  constantemente,  algumas  com  justificativas.  Rodrigo  expõe  que 

encaminhará correspondência às estas pessoas frisando o Regimento Interno no tocante a ausência e 

possíveis substituições. Diante desta exposição, Mariana indica que o Regimento deve ser cumprido 

e Ubirajara explana que não concorda o envio da comunicação à Instituição ou Secretaria e, sim, à 

própria pessoa para que essa se justifique, o que é reforçado pela Simone em função da agenda de 

cada Conselheiro, ou seja, fazer a leitura de cada realidade. Ana Paula reforça que todo participante 

enfrenta problemas de agenda, seja poder público ou não. Claudio observa que, fundamentado na 

revisão que está sendo feita no Regimento, este tópico pode ser discutido e esclarecido. Após cada 

explanação, Mariana sugere que as pessoas ausentes sejam contatadas por telefone, pelo Rodrigo, 

para que possam expor seus motivos de ausências e chegar a um consenso do que pode ser feito. 9 – 

Regimento Interno: Rodrigo explica que há um questionamento sobre a legalidade do Regimento 

Interno do CMDCA, que foi criado em 1995, e é esse um dos motivos da Comissão de Assuntos  

Jurídicos trabalhar na atualização do referido Regimento. A Comissão encaminhou uma minuta, a 

qual já recebeu sugestões de membros da Diretoria Executiva, e, assim Rodrigo sugere enviar esse 

material,  junto com a Lei,  a todos Conselheiros  para avaliação e sugestão para deliberação em 

reunião  extraordinária  a  ser  agendada  para  25/out/2016,  às  14h.  10  -  Informes (passado  aos 

presentes para leitura e conhecimento): Remanejamento de despesas das entidades “Embaixadores 

da Prevenção” e “Associação Daniel Mendez” / 4. Congresso Internacional Freemind. Eu, Angela 

Bassora, 1a. Secretária, lavrei a presente ata.
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