
Ata da Sessão Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 1 

realizada aos doze dias de dezembro de dois mil e dezessete às quatorze horas e trinta minutos 2 

em sua sede na Rua Ferreira Penteado, nº 1331, Centro, Campinas. A reunião teve início em 3 

segunda convocação com 7 (sete) conselheiros votantes presentes. Estiveram presentes: 4 

Titulares do Poder Púbico: Maria José Geremias e Ana Paula Rigobelo Farres.  Suplentes do 5 

Poder Público: Maria Aparecida G. O. M. Barbosa (não teve direito ao voto por sua titular estar 6 

presente) e José Carlos de Paula Ribeiro. Titulares da Sociedade Civil: Rodrigo Otávio Teixeira 7 

Neto, Ruth Maria de Oliveira, Diego dos Santos Sampaio e Suely Martins Guirado. Estiveram 8 

presentes os seguintes convidados: Josiane da Silva (Instituto de Pernas pro Ar), Daniela 9 

Brandão (Instituto de Pernas pro Ar), Elide Augusto (Ação Forte), Magda Seixas (Assistência 10 

Social PSC Jesus) e Fábio Purchatti Pereira da Silva (CEAK). Justificaram ausências os 11 

conselheiros Tânia Maria C. Marcucci Oliveira, Walter Rhis de Jesus, Margarete Savassa 12 

Montanhaur, Liselene Cristina da Cunha e Tatiane Frazão da Silva Zamai. O Presidente 13 

Rodrigo fez solicitação de inclusão na pauta, do item 4 e 5 no Expediente e dos itens 5, 6, 7 e 8 14 

na Ordem do Dia. Esclareceu que não foram publicadas em DOM com antecedência, mas, por 15 

ser a última reunião colegiada do ano de 2017 e da atual gestão do CMDCA, a diretoria 16 

executiva concluiu ser necessário serem incluídas nesta data. Expediente: 1 - Leitura, 17 

discussão e aprovação da ata da reunião de novembro: aprovada por aclamação, com 07 18 

votos. 2 – Pasta de informes com os seguintes itens: Justificativa de ausências; 19 

Remanejamento de despesas das entidades Centro Espírita Allan Kardec, Associação 20 

Evangélica Assistencial, Associação Daniel Mendez, Grupo Primavera, Centro de Orientação 21 

Familiar, Associação Beneficente da Boa Amizade e Centro Educacional Menino Jesus de 22 

Praga; Manifestação do Conselho Municipal de Saúde sobre a operação do Ministério Público 23 

Estadual na gestão da Saúde em Campinas. 3 – Escolha de representantes da Sociedade Civil 24 

para a próxima gestão do CMDCA. O presidente do CMDCA informou sobre o processo de 25 

eleição dos novos representantes da sociedade civil, ocorrida em 01/12/2017, cujo resultado foi 26 

publicado no DOM de 05/12/17. Leu os nomes dos candidatos eleitos, o número de votos 27 

obtidos e a classificação dos mesmos, que definirá os titulares e os suplentes. 4 - Na 28 

continuidade, informou que em 13/12/17 haverá a segunda Assembléia na Câmara de 29 

Vereadores, em 13/12/2017, para exposição e votação do orçamento público para 2018; 30 

convidou a todos a comparecerem, destacando a importância de acompanhar o orçamento da 31 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança Alimentar. 5 –  O presidente informou 32 

sobre a cerimônia realizada em 12/12/2017 na Sala Azul da Prefeitura Municipal de Campinas, 33 

para lançamento da Campanha de arrecadação de destinações do Imposto de Renda, 1% ou 6% 34 



para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa. A pasta de informes 35 

e os relatórios financeiros foram disponibilizados para a consulta de todos os presentes. Ordem 36 

do Dia: 1 – Relatório das Ações de 2017 e 2 – Planejamento das Ações para 2018: O 37 

presidente circulou o plano de ações para 2018, conforme relatórios apresentados pelas 38 

comissões do CMDCA. Como nem todas as comissões encaminharam relatórios de 2017 e 39 

planejamentos para 2018, não foi possível nesta reunião ordinária, colocar o planejamento em 40 

votação; portanto será encaminhado à próxima gestão do CMDCA, com recomendação para 41 

aprovação. A Conselheira Cida sugeriu que no início do ano o gestor público comunique ao 42 

CMDCA, quais serão as exigências burocráticas para instruir processos de contratação, por 43 

exemplo, a fim de otimizar e agilizar os processos de contratação de serviços e /ou 44 

profissionais. Aponta como a necessidade de uma formação para os conselheiros do CMDCA. 45 

O conselheiro Diego ressaltou a necessidade de ser dado aos coordenadores das comissões, um 46 

prazo maior para a elaboração dos relatórios e planejamentos, talvez seis meses, para que 47 

possam levantar custos dos projetos e propostas a fim de qualificar os relatórios de 48 

planejamento. Quanto ao presente relatório de planejamento, faz-se necessário que os 49 

coordenadores verifiquem novamente se faltou alguma informação, ou mesmo se há correção a 50 

fazer e estabeleçam quais são as três ações que deverão ter prioridade. O planejamento será 51 

encaminhado à próxima gestão do CMDCA, com recomendação para aprovação. 3 - Pedidos 52 

de registro definitivo das entidades Projeto Lona das Artes, Associação Presbiteriana de 53 

Ação Social, Centro Social Lírio dos Vales, Associação Atlética Ponte Preta, Centro de 54 

Gestão de Tecnologia e Inovação, Centro Cultural Louis Braille de Campinas, Casa da 55 

Criança Meimei, Associação de Equoterapia de Campinas e Agência Adventista de 56 

Desenvolvimento e Recursos Sociais Central Brasileira. A conselheira Ruth apresentou 57 

breve resumo das análises feitas pela Comissão de Registro e as conclusões em relação aos 58 

relatórios qualiquantitativos e pedidos de registro.  Decidiu-se colocar o bloco em votação, 59 

tendo sido aprovado com 7 votos. 4 - Pedido de registro inicial da entidade “Instituto de 60 

Pernas pro Ar. A conselheira Ruth informou que o parecer da Comissão de Registro foi 61 

favorável à concessão do registro provisório; posto em votação, foi aprovado com 7 votos. 5 -  62 

Balancete contábil do FMDCA de Outubro de 2017, aprovado com 7 votos. 6 - 63 

Demonstrativo financeiro do FMDCA do mês de novembro de 2017, aprovado com 7 votos 64 

7 - Solicitação da entidade Ação Forte  para a prorrogação da vigência e alteração da 65 

aplicação com mudança de rubrica do Termo de Fomento. A recomendação da diretoria 66 

executiva, após análise da Comissão de Finanças, é pela aprovação da solicitação apresentada 67 

pela entidade para remanejamento de recursos e prorrogação do prazo para aplicação. Uma 68 



representante da entidade estava presente à reunião e explicou o motivo da solicitação, sendo 69 

que parte do recurso repassado já foi utilizado. Mediante os esclarecimentos, o colegiado 70 

orientou que a entidade refaça o Plano de Aplicação e Cronograma de desembolso por inteiro, 71 

não nomeie as parcelas, mas sim que as numere e reapresente ao CMDCA para análise. 8 - 72 

Pedido de remanejamento de despesa da Casa da Criança Paralítica. A diretoria executiva 73 

e a Comissão de Finanças analisaram e concluíram que embora tenha sido solicitado, a 74 

entidade não esclareceu ou justificou satisfatoriamente a solicitação de recursos para prestação 75 

de serviços contábeis. Apesar de serem altos, também não foram justificados satisfatoriamente. 76 

Diante disto, o Colegiado ponderou e concluiu pelo indeferimento da solicitação da entidade; 77 

posto em votação foi aprovado o indeferimento com 7 votos favoráveis. Nada mais havendo a 78 

tratar, eu, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, presidente do CMDCA, encerrei a sessão às 16h25 e 79 

lavrei a presente ata. 80 


