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

Campinas,  realizada  aos  quatorze  dias  do  mês  de  março  de 2017,  às  quatorze  horas  e  dezoito 

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, 

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:   Tatiane F. S. Zamai, Lilian O. 

Rodrigues.  Estiveram presentes os seguintes convidados:  Margareth M. Almeida (Patrulheiros) e 

Thais Ribeiro (Aldeias Infantis).  Expediente – Leitura, discussão e aprovação da ata de 14 de 

fevereiro  de  janeiro  de  2017,  aprovada  por  aclamação  pelos  presentes.  2  –  Justificativa  de 

ausências:  Mariana  Santos,  Kelly  V.  Correa,  Tania  Marcucci,  Claudio  José  Nascimento  de 

Oliveira,  Suely Guirardo,  Walter  Rhis.  3-  Informes:  Ana  Paula  convida  a  todos  para  Mostra 

Fotográfica “A mulher Campineira no Esporte” no Museu de Esportes, às 19h, 16/mar/2017. Os 

demais informes foram colocados na pasta para leitura dos presentes. Ordem do dia: 1- Alteração 

do nome da Comissão de Proteção Básica:  Diego explana que há proposta de alteração do nome 

da referida Comissão já algum tempo com foco na garantia dos direitos da criança e adolescente, 

com foco inclusive no Art. 4. do ECA e Lei  14.697/2013 – Art.2.  A sugestão proposta é Comissão  

de  Prevenção  e  Defesa  dos  Direitos,  o  que  foi  colocado  em votação  a  alteração  do  nome  da 

Comissão, conforme sugestão, e aprovada por 10 votos favoráveis.  2 – Revalidação de registro 

junto  ao  CMDCA: Claudio  relembra  que  até  28/abril/2017  é  o  prazo  para  as  instituições 

revalidarem o registro junto ao CMDCA – Comissão de Registro. Ressalta que a revalidação é 

obrigatória  e se  não for  apresentada até  o  prazo  estipulado,  a  instituição  perderá o registro no 

CMDCA, além do que as  instituições  serão relembradas  do prazo por e-mail.  Claudio  também 

informa que acontecerá uma formação para instituições,  em parceria com FEAC, e todos serão 

convidados.  3 – Solicitação de concessão inicial de registro do Centro Integrado de Artes e 

Ofícios Profa. Dirce Simões: Claudio expõe que a instituição executa serviços de fortalecimento 

de vínculos, e que a documentação apresentada, ao longo de vários meses, mostra ainda um RH 

mínimo  o  que  é  solicitado  que  atendam em menor  período  de  tempo.  Ressalta  que  diante  da 

situação, a Comissão de Registro indica a aprovação, que tem o parecer favorável da Executiva 

desse  Conselho,  do  registro  provisório.  Colocado  em  votação  e  aprovado  por  nove  votos.  4- 

Solicitação  de  concessão  de  registro  definitivo  da  Associação  de  Assistência  Social  Bom 

Pastor: Claudio  explana  que  a  Bom  Pastor  está  ligada  ao  CEPROMM,  executa  serviços  de 

fortalecimento de vínculos,  apresentado relatório  qualiquantitativo e tem o parecer favorável  da 
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Comissão de Registro e Executiva desse Conselho ao registro definitivo. Colocado em votação e 

aprovado por nove votos e uma abstenção o registro definitivo. 5 – Solicitação de prorrogação 

para apresentação do relatório qualiquantitativo, para fins de concessão de registro definitivo 

do PAICA:  Claudio informa que a instituição não atendeu aos critérios exigidos, inclusive não 

apresentaram  o  relatório  qualiquantitativo  em  Dez/2016  e  solicitaram em dezembro  que  fosse 

prorrogado por  mais  60 dias a  entrega do relatório.  Porém,  considerando que a instituição  não 

atendeu ao lhe foi solicitado, a Comissão de Registro e Executiva não aprovam a concessão de 

registro definitivo. Colocado em votação e com 10 votos foi aprovado o cancelamento do registro. 

6- Monitoramento: Rodrigo explana que as visitas às instituições serão feitas por num técnico da 

SMASA e por um Conselheiro, providos de relatório e mapeamento de recursos. Os Conselheiros 

apresentados para a Comissão são Zezé, Ruth, Claudio, Tania, Walter, Simone, Angela, Kelly e 

Maria Aparecida. Elaborado com os Conselheiros presentes a disponibilidade de agenda de cada um 

para  o  Rodrigo  apresentar  ao  Sr.  Virgilio  da  SMASA.  7-  Comissão  de  Monitoramento  e 

Avaliação: Rodrigo lembra que de acordo com a Resolução de Recursos de Repasse é que deveria 

acontecer, em paralelo, o monitoramento dos projetos por técnicos de cada Secretaria, Conselheiros, 

além do Gestor de Parceria. Vale observar que o Gestor de Parceria não pode ser Técnico nem 

Conselheiro. Assim, definidos os nomes de Zezé e Cida para essa Comissão pela SMASA, Ana 

Paula pela Secretaria de Esportes, e para as demais Secretarias os Conselheiros serão consultados 

para composição da Comissão de Monitoramento.  8 - Balancete Contábil de Novembro/2016 - 

Of. SMASA nº 099/2017 - Prot. 020/2017: Documentação apresentada com parecer favorável da 

Executiva  e  aprovado  por  esse  Colegiado  com  10  votos  favoráveis.  9  -  Relatório  das 

Disponibilidades Financeiras – Janeiro e Fevereiro/2017 - Of. SMASSA nº 122/2017 - Prot. 

027/2017:  Documentação apresentada com parecer  favorável  da Executiva  e aprovado por esse 

Colegiado com 10 votos favoráveis os relatórios de Janeiro e Fevereiro/2017. Eu, Angela Bassora, 

1a. Secretária, lavrei a presente ata.
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