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

Campinas,  realizada  aos  treze  dias  do  mês  de  dezembro  de  2016,  às  quatorze  horas  e  cinco 

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,  Elaine C.G. Ramos. 

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.  Ausências justificadas são de Mariana Augusta P. dos Santos, Margarete S. D. 

Montanhur,  Sandra  Braghini,  Walter  Rhis  de  Jesus,  Liselene  C.  da  Cunha,  Lilian  Oliveira 

Rodrigues, Suely Martins Guirado e Eulanda Martins Guirado.  Estiveram presentes os seguintes 

convidados:  Guilherme Braga da Rocha Ribeiro (FEAC), Marcia Bendetti  (CSA).  Expediente – 

Leitura, discussão e aprovação da ata de novembro de 2016. Ata aprovada por aclamação pelos 

presentes. 2 – Licença médica de Conselheira: A conselheira Cristiane encaminhou atestado com 

sua justificativa de ausência devido problemas de saúde.   3 – Informes:  Rodrigo comenta sobre os 

dois  seminários  realizados  em Novembro,  das  Comissões  de  MSE e  VDCCA, que  superou as 

expectativas. Destaca também sobre a implementação do NAI em Campinas, em que participa de 

reuniões e Conselheira Cida complementa que nova reunião foi agendada para Fev/2017. Outro 

tópico abordado pelo Rodrigo, complementado pela Conselheira Cida, é sobre fechamento/reforma 

da Casa Rio Amazonas e que o assunto está em discussão, com retorno de propostas a partir de 

Janeiro/2017.  Presidente  Rodrigo  também  aborda  sobre  números  de  reuniões  ordinárias, 

extraordinárias realizadas pelo CMDCA em 2016, com saldo positivo de discussões, mesmo em 

face às dificuldades ao longo do ano. Ordem do dia: 1 - Balancete contábil FMDCA referentes 

aos meses de agosto e setembro de 2016: Entregue material para a verificação dos Conselheiros 

presentes. Colocado em votação os balancetes contábeis de Agosto e Setembro, os quais foram 

aprovados por nove votos favoráveis.  2 - Relatório de disponibilidades financeiras do mês de 

outubro/2016:  Entregue  material  para  a  verificação  dos  Conselheiros  presentes.  Colocado  em 

votação o relatório de disponibilidade de Outubro/2016 aprovado por nove votos favoráveis.  3 – 

Solicitação  da  instituição  ABBA  para  utilizar  em 2017  o  recurso  devolvido  ao  FMDCA: 

Rodrigo explana  que  a  ABBA recebeu recurso  em Outubro/2016  e  solicita  a  utilização  desses 

valores em 2017, e que o assunto foi discutido pela Diretoria Executiva em 13/dez/2016, a qual tem 

parecer favorável da referida utilização do recurso mediante apresentação do Plano de Trabalho para 

2017. Assim, diante das discussões, é colocado em votação sobre a permissão da utilização em 2017 

dos recursos devolvidos e dos recursos não utilizados em 2016, o que foi votado por nove votos 
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favoráveis a utilização em 2017 dos devolvidos e não utilizados em 2016, mediante apresentação de 

Plano  de  Trabalho  pelas  instituições  e  divulgação de  Resolução  pelo  CMDCA.   4 -  Registro 

provisório do Serviço Social Nova Jerusalém – unidade Sousas:  Claudio, Comissão de Registro, 

explana  que  recomenda  o  registro,  que  também  tem parecer  favorável  da  Diretoria  executiva. 

Colocado em votação e aprovado com 09 votos  favoráveis.   5 – Registro definitivo  da Rede 

Cidadã:  Claudio,  Comissão  de  Registro,  explana  que  a  instituição  apresentou  relatório 

qualiquantitativo,  que está de acordo com a Resolução 015 do CMDCA, o qual tem o parecer 

favorável da Diretoria Executiva.  Colocado em votação e aprovado com nove votos favoráveis.  6 - 

Criação da Comissão de Comunicação e Divulgação: Conforme Rodrigo há necessidade de criar 

uma Comissão  que atenda necessidades  de comunicação e  divulgação que abranja ações  como 

fortalecimento do CMDCA (site, atendimento à mídia,  campanha de IR e outros), mas também 

ressalta sua preocupação em discutir  esse assunto na reunião dos Coordenadores de Comissões. 

Assim, ficou acertado que o assunto voltará a ser discutido em próxima reunião.  7 - Apresentação 

do  Plano  Municipal  de  Educação:  Luis  Mariguetti,  Supervisor  na  Secretaria  Municipal  de 

Educação, apresenta o que é o Plano Municipal de Educação, tem a duração de 10 anos e pode ser 

modificado ao longo do período, e que foi feito a partir de conferência municipal de educação que 

analisou diagnósticos e formalizou o Plano em Junho/2015.  A Lei determina que o monitoramento 

deverá  ser  realizado  por  três  instâncias,  a  saber  a  SME,  Conselho  e  Fórum  Municipal  e, 

especificamente no Artigo 13 a fiscalização abrange o CMDCA, ou seja, exigir que as ações sejam 

alcançadas em qualquer âmbito (público ou privado, estadual ou municipal) e destaca que o Plano é 

do  município  de  Campinas,  determinado  por  Lei  Federal,  e  não  da  Secretaria  Municipal  de 

Educação.  Luiz sugere que seja agendado uma reunião para início de 2017 para discutir o que a 

SME tem feito, bem como o que fazer para fiscalizar, além do que o CMDCA deve apresentar,  

conforme Lei, relatório a cada 2 anos.  A reunião foi agendada para 10/jan/2017, a partir das 14h. 

Luiz salienta  que o site  “de olho no plano” tem todas  informações  sobre o PME, como Plano 

Estadual e que em 2017 acontecerá a Conferência Nacional da Educação –CONAE-, em Abril, que 

discutirá  o  Sistema  Único  de  Educação,  além  das  pré-conferências  municipais  e,  em  Agosto 

ocorrerá  a  Conferência  Municipal  de  Educação.   8  -  Plano  Anual  de  Atividades  2017  do 

CMDCA: Rodrigo expõe que, a partir dos planos enviados pelas Comissões, compilou as ações e 

valores para 2017 e elencou os temas prioritários ao CMDCA.  O material  será encaminhado a 

todos  os  Conselheiros  para  análise  e  sugestões  para  discutir  na  próxima  reunião  ordinária  em 

10/jan/2017.  9 - Regimento Interno: Ainda aguarda o retorno da Dra. Kellye – SMCAIS- sobre 

aprovação do regimento para que o CMDCA publique no DOM. 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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