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

Campinas,  realizada  aos  quatorze  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2017,  às  quatorze  horas  e  dez 

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

Titulares do Poder Púbico:  Angela Maria Bassora,  Maria José Geremias,  Ana Paula R.Farres, 

Tania  M.  Marcucci  Oliveira,  Kelly C.  Valvassoura  Correia,  Walter  Rhis.  Suplentes  do Poder 

Público:  Maria  Aparecida  G.O.  Modenesi  Barbosa.  Titulares  da  Sociedade  Civil:  Claudio 

Roberto Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Simone Rita Zanelato, Diego dos S.Sampaio, Ruth 

Maria de Oliveira. Suplentes da Sociedade Civil:  Liselene C. da Cunha, Tatiane F.S.Zamai, Suely 

Martins  Guirado.  Ausências  justificadas  são  de Mariana  Augusta  P.  dos  Santos,  Margarete 

S.D.Montanhur, Sandra Braghini, Elaine C.Garcia Ramos, Cláudio José Nascimento de Oliveira, 

Eulanda de Mello Bruno e Lilian Oliveira Rodrigues. Estiveram presentes os seguintes convidados: 

Rogéria  K.Nascimento  (Ação  Forte),  Magda  T.F.  Seixas  (ASPS  Coração  de  Jesus),  Adolf 

M.Florencio  (SENAC),  Juliana  M.A.Gebun  (Casa  da  Criança  Paralitica),  Adriana  Postal 

(Embaixadores da Prevenção), Beatriz Cavallari (Embaixadores da Prevenção), Regina C.O.Garcia 

(N.Sra.Visitação). Expediente – Leitura, discussão e aprovação da ata de 24 de janeiro de 2017, 

aprovada por aclamação pelos presentes. 2 – Informes: Além do material que foi apresentado aos 

presentes,  Rodrigo  destaca  o  convite  recebido  da  LBV  sobre  distribuição  de  kit  de  material 

pedagógico, que não há possibilidade de participação da Diretoria Executiva devido reunião dessa 

no mesmo horário, assim solicita  ao Colegiado que alguém, se possível se manifeste para estar 

presente. Outro convite é para participação na Audiência Pública no mesmo dia e horário.Também é 

extensivo ao Colegiado. Outro informe é o de troca de titularidade e suplência da Secretaria da 

Saúde, em que a Tânia assume como titular e Sandra Braghini como suplente. Rodrigo também 

explana  sobre o  e-mail  enviado aos  Coordenadores  de  Comissões  em 20/janeiro/2017,  em que 

solicita  detalhamento  dos recursos solicitados,  salienta  que o recurso total  já foi  aprovado pelo 

Colegiado e não há necessidade de aprovação do Colegiado para os recursos detalhadamente, mas, 

sim,  apresentar  o  detalhamento  à  Diretoria  Executiva.  3  –  Justificativa  de  ausências:  Sandra 

Braghini, Claudio José, Margarete Montanhur, Elaine Cristina G. Ramos, Mariana Augusta P. dos 

Santos,  Eulanda de Mello Bruno e Lilian Oliveira Rodrigues.  Ordem do dia: 1-  Comissão de 

Assuntos Jurídicos:  Rodrigo explana que recebeu comunicação da Coordenadora da Comissão, 

Dra.  Mariana  Augusta  P.  dos  Santos,  em  que  justifica  que  não  consegue  mais  executar  a 

coordenação, bem como de participante da referida comissão devido trabalhos assumidos. Rodrigo 

também ressalta que o assunto foi discutido com os membros da Executiva e entre as sugestões 

apresentadas,  é  criar  a  Comissão  de  Legislação  e  Normas,  em  que  os  participantes  visem  a 

orientação ao Colegiado do CMDCA sobre as leis e normas que atendam a garantia de direitos da 
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criança  e  adolescente,  além de  atualizar  sobre  as  demandas  pertinentes  ao  CMDCA. Assim,  é 

discutido se alteraríamos somente o nome da Comissão, se cria Grupos de Trabalho e extinguir a 

Comissão  ou criar  uma Comissão  com o nome de  Legislação e  Normas  com novas  diretrizes. 

Colocado em votação item por  item e por  12  votos  contrários  nas  duas  primeiras  sugestões  é 

concluída a votação por criação da Comissão com novas diretrizes de trabalho e recebe o nome de 

Comissão  de  Legislação  e  Normas.  Questionado  também sobre  o  interesse  de  participantes  da 

Comissão, em que se pronunciam a Dra. Kelly, Cida, Claudio, Rodrigo e como Coordenadora a Dra. 

Kelly  C.  Valvassoura  Correia.   2  –  Alterações  na  representação  da  Comissão  de  Ética 

Permanente  dos  Conselhos  Tutelares:  As  participantes  da  Comissão,  Ruth  e  Dra.  Mariana, 

solicitaram  a  saída  da  referida  Comissão,  assim  é  necessária  a  indicação  de  dois  nomes  para 

composição.  Entre os  presentes,  se apresentam Walter  Rhis  e Maria  José Geremias  pelo poder 

público e por indicação, aprovado por todos os presentes, a Maria José como titular. Pela sociedade 

civil,  Rodrigo é indicado como titular  e Tatiane  como suplente.  3 – Criação de Comissão de 

Análise dos Planos de Trabalho 2017: São apresentados os nomes de Simone, Claudio, Ubirajara, 

Maria José, Angela, Walter, Cida, Ana Paula, Diego e Tânia para composição, considerando os que 

já se apresentaram em reunião anterior, por e-mail e na reunião de hoje. 4- Revalidação de registro 

das entidades junto ao CMDCA: Claudio expõe que até 30/abril as instituições devem solicitar a 

revalidação do registro com atualização de documentos, além do Plano de Trabalho. Salienta que se 

a  instituição  não  fizer  a  revalidação  ela  perde  o  registro  no  CMDCA.  5  –  Substituição  de 

conselheiro  da  Sociedade  Civil:  Rodrigo  relata  que  o  assunto  já  foi  discutido  em  reuniões 

anteriores, e que a conselheira Cristiane não faz mais parte do quadro da Progen, assim ela perde o 

cargo de membro do Conselho. Logo, a Suely M. Guirardo assume como titular, pois é a primeira 

suplente,  o que foi  aprovado por todos.  6-Resolução para liberação da destinação em 2017: 

Rodrigo faz circular para os presentes uma minuta de Resolução, explicando que esse texto é como 

o já publicado em Set/2016, com as observações: 1) que já sendo liberada a destinação de recursos 

no período em que não estava permitido o repasse, mas que a instituição que contatou empresas ou 

pessoas físicas para destinações, poderá delas se beneficiar com o desconto de 20% de retenção ao 

FMDCA, com manifestação formal ao CMDCA; 2) sobre a especificação de repasse de valores 

acima de R$ 1.000,00. Dra. Kelly C. Valvassoura Correia orienta acrescentar ao Parágrafo 1o. o 

texto  “salvo  decisão  em contrário  referente  aos  Artigos  12  e  13  da  Resolução do Conanda nº 

137/2010”.  Colocada  em  votação  o  conjunto  da  Resolução,  conforme  apresentada  a  todos,  e 

aprovada por  12 votos  favoráveis.  7- Solicitação de uso de recurso devolvido da Instituição 

Padre  Haroldo  Rahm:  A  instituição  devolveu  R$  40.409,64  e  solicita  o  uso  desses  valores, 

incluindo valor destinado para Supervisão. O que a Executiva entende que pode haver o uso dos 
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recursos  no  valor  de  R$ 34.409,64,  menos  o  que  era  destinado  à Supervisão,  no  valor  de  R$ 

6.000,00. Colocado em votação e aprovado por 12 votos favoráveis o uso do recurso de destinação 

menos o valor de Supervisão. 8- Resolução de repasses: Rodrigo explana que houve solicitação da 

SMASA que adaptasse a Resolução aos moldes da Lei 13019/2014, com a observação que seja 

considerado o prazo de 30 dias para a instituição apresentar os Planos de Trabalho a partir  da 

publicação da Resolução no Diário Oficial.  Além disso,  incluir  nessa Resolução os repasses às 

instituições que fizeram a devolução dos recursos até 31/janeiro/2017, com a exceção dos recursos 

destinados à Supervisão. Salienta-se que o valor total de devolução, conforme Anexo I, é de R$ 

5.395.745,84 o que atende 93 instituições. Colocada em votação a ampliação do prazo de 30 dias 

para apresentar os trabalhos, o que foi aprovado por 12 votos favoráveis. Em seguida, a votação de 

autorizar a inclusão dos valores de Jan/2017 excluída a Supervisão, o que foi aprovada 12 votos 

favoráveis. 9  –  Denúncias  de  violências  na  Casa  Jequitibá:  Rodrigo  faz  a  leitura  do  texto 

denúncia enviado por e-mail em 04/fev/2017, o que já foi encaminhado à Comissão de MSE. Cida, 

enquanto  Coordenadora  da  Comissão  informa  que  entende  que  a  referida  denúncia  deve  ser 

encaminhada,  oficialmente,  pelo  Presidente  do  CMDCA,  ao  Ministério  Público  e  órgãos 

envolvidos,  para  posterior  resposta  ao  denunciante.  10 -  Resolução  de  doações  2016 fora do 

período autorizado: A Resolução aponta que as empresas que destinaram direto ao FMDCA, mas 

que  têm interesse  em destinar  às  instituições  deve  formalizar  ao  CMDCA, até  31/março/2017. 

Observa-se a necessidade de inclusão dos comprovantes de depósito à solicitação.  Colocada em 

votação  e  aprovada  por  11  votos  favoráveis  o  conteúdo  da  Resolução,  como  apresentado.  11 

-Projeto “Ler a vida” - ratificação de aprovação: Rodrigo relembra sobre o projeto da CPTI que 

foi indicado pelo CMDCA à Fundação Itaú Social, e que agora precisa adequar, conforme SMASA, 

o plano de trabalho e aplicação conforme a Lei 13.019/2014, além de indicar o Gestor da Parceria,  

Comissão de Monitoramento e Avaliação. Todas as solicitações feitas e realizadas pela Instituição 

foram  encaminhadas  à  Comissão  de  Análises  do  CMDCA,  o  que  foram  aprovadas.  Como 

continuidade às solicitações, é previsto agendamento de reunião com Eliane Tortello, SMASA, para 

entendimento de outras pendências. Rodrigo sugere que sejam colocadas em votação as alterações 

no  Plano de  Trabalho,  conforme  Comissão  de  Análise,  aprovado por  10  votos  favoráveis.  Eu, 

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