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

Campinas, realizada aos oito dias do mês de novembro 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: Maria José Geremias, Angela Maria Bassora, Ana Paula R.Farres, Mariana Augusta 

P. dos Santos, Kelly R. Valvassoura Correia. Suplentes do Poder Público: Maria Aparecida  G .O. 

Modenesi  Barbosa,  Tânia  M.  C.  M.  Oliveira.  Titulares  da  Sociedade  Civil:  Claudio  Roberto 

Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Simone Rita Zanelato, Ruth Maria de Oliveira, Diego dos 

Santos  Sampaio,  Ubirajara  Dias  de  Andrade. Suplentes  da  Sociedade  Civil:   Suely  Martins 

Guirado,  Tatiane  Frazão  da  Silva  Zamai.  Ausências  justificadas  são  de  Walter  Rhis  de  Jesus, 

Cristiane Maria Correia,  Liselene C. da Cunha, Lilian Oliveira Rodrigues.  Estiveram presentes os 

seguintes  convidados:  Fabricio  R.  Silveira  (APAE),  Adilson Paiva  (T.  O.  PUC Campinas),  Ana 

Paula Ribeiro (T.O. PUC Campinas), Frederico J. Atilio (ABBA).  Inicio 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. 

Expediente –  Leitura, discussão e aprovação das atas de outubro de 2016: Atas das reuniões 

ordinária e extraordinária de 11/out e 25/out/2016, aprovadas por aclamação pelos presentes.  2 – 

Confraternização de final de ano: Sugestão que aconteça momento de almoço ou lanche, antes ou 

após a reunião, o que foi aprovado pela maioria o lanche às 12h30. 3 – Informes:  Projeto “Coorte 

de Nascimentos dos Municípios de Campinas e Paulínia-SP” a ser desenvolvido pelo Centro Infantil 

Boldrini – Prot. 16/10/25761 e 16/10/27294 sobre o Conselho Tutelar – Remanejamento de despesas 

das  entidades  Associação Pestalozzi  de Campinas  /  Casa da Criança Meimei  /  Casa da Criança 

Paralítica / NAS e União Cristã Feminina – Publicação da Lei Autorizadora no. 15330 de 25/10/2016 

– Mobilização NAI (detalhado por Rodrigo e Maria Aparecida sobre a reunião realizada na Cidade 

Judiciária com participação de Promotores, Secretária da SMCAIS, Comissão de MSE, CMDCA) – 

Livro  “Nas  trilhas  da  Proteção Integral”. Ordem do dia:  1-  Regimento Interno do  CMDCA: 

Conteúdo das discussões e aprovação: continuação da revisão alterações nos textos dos Artigos 36 

ao 43. A revisão do conteúdo do Regimento Interno, conforme Lei 14.697 de 07/out/2013, encerrou-

se nessa reunião ordinária, o qual foi votado com 11 votos favoráveis e 1 abstenção.  Salienta-se que 

o referido Regimento será encaminhado à SMCAIS para análise qualquer mudança de conteúdo 

deverá ser submetido ao Pleno desse Conselho. 2- Solicitação de inscrição definitiva da Casa Lar 

Grandes  Amigos  da  UNIASEC:  Claudio,  Comissão  de  Registro,  explana  que  a  instituição 

apresentou relatório qualiquantitativo, que está de acordo com a Resolução 015/2015 do CMDCA, o 

qual tem o parecer favorável da Diretoria Executiva. Colocado em votação e aprovado com 11 votos 

favoráveis e 01 abstenção. 3 – Documentos contábeis do FMDCA referentes aos meses de julho, 
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agosto  e  setembro  de  2016:.Entregue  material  para  a  verificação  dos  Conselheiros  presentes. 

Colocado em votação o balancete contábil de Julho, o qual foi aprovado por 12 votos favoráveis. 

Também colocado em votação o relatórios das Disponibilidades Financeiras de Agosto e Setembro, 

os quais foram aprovados por 12 votos favoráveis. 4 - Campanha do IR – pagamento de direitos: 

Rodrigo expõe que todo ano é realizado Campanha para arrecadação de doações para o Imposto de 

Renda.  O lançamento  nesse  ano será  dia  16/Nov às  14h no Salão  Azul,  Prefeitura,  e  todos  os  

Conselheiros estão convidados.  Rodrigo ainda esclarece que seriam usados os mesmos elementos da 

Campanha anterior com seus devidos custos, porém tais recursos, em face da situação financeira do 

município, foram cortados pelo Prefeito Municipal. Assim, o CMDCA assumirá o total das despesas 

para realização da referida campanha. Colocado em votação o pagamento de tais recursos, o qual foi 

aprovado com 12 votos favoráveis. 5 – Plano de Trabalho SAPECA para supervisão:  Rodrigo 

explica que a SAPECA é uma Organização Governamental e também necessita que sejam aprovados 

os planos pelo CMDCA. Assim, a Comissão de Análise de Projetos realizou a verificação do referido 

Plano  e  aprovou,  o  que  também  tem  o  parecer  favorável  da  Diretoria  Executiva.  O  plano  foi 

aprovado nessa reunião com 11 votos favoráveis e 01 abstenção. 6 - Denúncia CECOMPI: Rodrigo 

faz a leitura do texto da denúncia sobre a referida instituição, que foi encaminhada ao CMDCA, 

Conselho Tutelar, CSAC, DAS Noroeste e FEAC, em que aponta itens como nepotismo, desvio de 

alimento fornecido pelo Ceasa, uso irregular do veiculo comprado com verba parlamentar, benefício 

para a própria família das doações recebidas, uso indevido do espaço para outras ações, manutenção 

de  animais  dentro  do  próprio  recinto.   Rodrigo  ressalta  que  na  reunião  da  Diretoria  Executiva 

discutiu-se  o  assunto  também  com  a  Raquel  da  CSAC,  e  ficou  acordado  que  enviaremos  3 

Conselheiros  do  CMDCA  para  averiguação  dos  fatos  denunciados  no  local,  salientando  que  a 

instituição não será avisada da visita. Na reunião ordinária foi sugerido também a visita da Vigilância 

Sanitária,  Programa  Viva  Leite.  Além  da  visita,  será  solicitado  à  CSAC  um  relatório  de 

monitoramento da instituição.  7 - Solicitação de registro provisório da Fundação Jari:  Claudio, 

Comissão de Registro, explana que Jari solicitou a inscrição de mais um programa da instituição pela 

Comissão de Jovem Aprendiz, após as devidas adequações, tem o parecer favorável das Comissões 

de Registro e Jovem Aprendiz também da Diretoria executiva.  Colocado em votação e aprovado 

com 12 votos favoráveis. Nada mais havendo a tratar, o presidente Rodrigo encerrou a sessão e eu, 

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