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

Campinas,  realizada  aos  oito  dias  do  mês  de  agosto  de  2017,  às  quatorze  horas  e  vinte  e  um 

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,  Walter  Rhis,  Kelly  Regina 

Valvassoura Correia.   Suplentes  do Poder  Público:  nenhuma presença.   Titulares  da Sociedade 

Civil:  Claudio Roberto Raizaro,  Rodrigo Otávio Teixeira Neto,   Ruth Maria de Oliveira,  Suely 

M.Guirardo, Simone Zanelato, Diego Sampaio.  Suplentes da Sociedade Civil: Liselene Cunha e 

Eulanda M.Bruno. Estiveram presentes os seguintes  convidados:  Magda Seixas  (ASPSC Jesus), 

Gabriela  Gibim ,  Maria  L.M.Leme (A.Dom.SantAna),  Barbara  (CIEE),  Fabio  P.Silva  (CEAK). 

Expediente: 1- Inclusão de dois assuntos: Projeto “Ler a vida” (Fundação Itaú Social), Resolução 

de  repasses;  inclusão  do  Demonstrativo  Financeiro  de  Julho/2017.  2  –  Leitura,  discussão  e 

aprovação  da  ata  da  reunião  ordinária  de  Julho  de  2017:  aprovada  por  aclamação  pelos 

presentes.  3 – Justificativa de ausências: sem justificativas apresentadas. 4- Informes: Protocolo 

2017/10/24516 referente Fundação Casa Rio Amazonas / Resoluções CONANDA no. 194/2017 e 

137/2010 / alteração de endereço do Serviço de Acolhimento Institucional Convívio Aparecida do 

AEDHA / Projeto “Ler a Vida”: Rodrigo relembra do processo do referido projeto que se iniciou em 

Junho/2016, implicações que não houve chamamento público uma vez que a Lei não estava em 

vigor no período de 2016 e outros questionamentos.  Recentemente, o assunto foi retomado e, após 

análises  da  Procuradoria  Jurídica  da  SMASA,  e  é  necessária  a  elaboração  de  solicitação  de 

encaminhamento ao processo, para verificação de retomada do projeto.   Rodrigo salienta  que o 

recurso  está  no  FMDCA.  Ordem  do  dia:  1-  Balancete  Contábil  do  FMDCA  de  abril  e 

maio/2017 e Demonstrativo Financeiro Analítico de Junho e Julho/2017: Colocado em votação 

e  aprovado  por  oito  votos  favoráveis  os  balancetes  contábeis  de  abril  e  maio/2017  e  os 

demonstrativos financeiros de junho e julho/2017. 2 – Pedido de concessão inicial de registro da 

Associação Creche Casa das Crianças Caminho Feliz: Claudio expõe que a instituição da área de 

Educação está localizada na Região Noroeste de Campinas, apresentou a documentação solicitada e, 

após análise da Comissão de Registro, e da Diretoria Executiva,  indica a concessão do registro 

inicial, que tem o parecer favorável da Executiva desse Conselho. Colocado em votação e aprovado 

por oito votos favoráveis o registro inicial.  3 – Solicitação de concessão inicial de inscrição do 

Programa  de  Aprendizagem  “Aprendiz  em  Arcos  Ocupacionais  em  Administração”  do 

Patrulheiros Campinas:  Claudio expõe que a entidade já tem registro no CMDCA, mas como 

determina  Resolução  há  a  necessidade  de  inscrição  de  novo  curso.  Salienta  que  o  parecer  foi 

favorável tanto da Comissão de Registro e Jovem Aprendiz, como da Executiva desse Conselho e 

daqui seis meses a entidade tem que solicitar a inscrição definitiva do programa.  Colocado em 
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votação e aprovado por oito votos favoráveis a inscrição de concessão inicial do programa.  4 – 

Pedido  de  concessão  inicial  de  inscrição  do  Programa  de  Aprendizagem  “Serviços 

Administrativos e de Hotelaria” do Centro Social Presidente Kennedy: Claudio expõe que a 

entidade também já tem registro no CMDCA e como determina Resolução há a necessidade de 

inscrição de novo curso.  Salienta que o parecer foi favorável tanto da Comissão de Registro e da 

Comissão de Jovem Aprendiz, como da Executiva desse Conselho e daqui seis meses a entidade 

tem que solicitar  a inscrição definitiva do programa.  Colocado em votação e aprovado por oito 

votos favoráveis a inscrição de concessão inicial do programa.  5- Avaliação do 18 de Maio de 

2017: Liselene, Coordenadora da Comissão de VDCCA, explana sobre evento e suas avaliações, 

conforme levantamento estatístico realizado, e que o evento entre os indicadores bom e excelente 

teve resultado positivo de 74%. Os pontos positivos apontados são as reuniões no CMDCA para que 

todos  participantes  falassem  a  mesma  linguagem sobre  o  referido  dia,  ações  descentralizadas, 

lanches,  transporte.  Liselene  observa  que  houve  críticas,  tais  como  ao  cerimonialista  e  suas 

abordagens, atraso na entrega das cadeiras, chuva versus local, atraso e ausência de motoristas nos 

eventos territoriais, falta de material (tinta).  Liselene sugere que a Comissão de Prevenção e Defesa 

do  CMDCA participe  do  evento  para  melhor  realização  do trabalho,  principalmente  nas  ações 

descentralizadas, para consequentemente abranger um público maior e conscientizar a população da 

importância da discussão do tema.  Zezé explana que entende que as ações descentralizadas devem 

ser potencializadas e as atividades no Centro de Campinas deveriam ser voltadas para um momento 

de  reflexão  sobre  o  tema,  o  que  é  reforçado pela  Simone,  que  também ressalta  que  nenhuma 

apresentação  no  território  Noroeste  expõe  a  participação  do  CMDCA  (o  evento  parece  que  é 

somente das instituições e CRAS). Entre os presentes, é discutido com mais ênfase o assunto e 

consensado que o evento na Região Central tenha mais foco e objetivo no tema do dia e cabe ao 

CMDCA pensar nas metodologias para ações descentralizadas, além da sugestão do Claudio que 

apoia a formação inclusive aos jovens e incluir a Comissão de MSE nas ações do 18 de Maio, pois 

entende que o assunto seria melhor discutido na Fundação Casa.  Claudio ainda sugere que seja 

realizada  uma  síntese  do  evento  18  de  Maio  e  encaminhado  às  autoridades  para  discussão  de 

políticas públicas sobre as necessidades que o tema aponta. 6 – Solicitação de desligamento de 

conselheiro:  Rodrigo  explana  que  o  Sr.  Ubirajara  Andrade  solicitou  seu  desligamento  da 

organização que trabalhava, consequentemente perdeu seu mandato de Conselheiro no CMDCA. 

Assim,  há  a  necessidade  de  publicação  no  DOM  e  necessidade  de  contato  com  o  próximo 

conselheiro suplente da sociedade civil, Sr. Claudio J. Nascimento Oliveira. 7  – Eleição para 2º 

Tesoureiro: Rodrigo indaga aos presentes da sociedade civil sobre o interesse de se candidatarem 

ao cargo de 2º  Tesoureiro.  Como nenhum membro se manifestou,  a  eleição fica para próxima 
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reunião do Colegiado.   8- Edital de Projetos: Rodrigo observa sobre o conteúdo das reuniões com 

Jurídico da SMASA e suas implicações na construção de edital, o que é indicado que somente a 

Secretaria é que pode realizar/publicar Edital, além das discussões com a SMASA quanto a itens 

que compõe edital, bem como exigências de documentações das instituições.  Zezé expõe que a Sra. 

Jane Valente, atualmente Coordenadora do Plano Municipal da Primeira Infância, tem interesse em 

conversar  sobre  o  Edital  e  suas  contemplações  quanto  a  primeira  infância.   9-  Resolução  de 

repasses – definição do prazo para solução de pendências: Rodrigo explica que na resolução de 

repasses tem item que está dando dupla interpretação.  Assim, a SMASA sugere que seja dado um 

prazo determinado para que as entidades solucionem as pendências de repasse e, caso não façam 

isso, o recurso será mantido no FMDCA.  Rodrigo salienta que o prazo dado seja até 20/set/2017.  

10 – Formação da Comissão de Eleição da Sociedade Civil do CMDCA – Gestão 2018/2019: 

Rodrigo  observa  a  necessidade  da  criação  da  Comissão  uma  vez  que  essa  gestão  irá  até 

Janeiro/2018.  Relembra que os membros participantes da Comissão não podem ser candidatos à 

eleição pela sociedade civil.  Diante dos membros do Colegiado, são indicados o Claudio e Simone 

e  com a  possibilidade  de  convidar  membro  da  OAB para  participar.  Colocado  em votação  a 

formação da Comissão, o que foi aprovado por sete votos favoráveis.  11 – Minuta de resolução 

sobre os Serviços de Acolhimento Familiar e Institucional: Zezé explana que a Resolução é uma 

proposta da Comissão de Alta Complexidade e que a Comissão, por meio de GT, vem trabalhando o 

conteúdo do referido documento.   Salienta  que não foi enviado a todos do Colegiado antes em 

função dos questionamentos da Procuradoria da SMASA.  Diante da necessidade de análise, ficou 

consensado  que  esse  assunto  deverá  acontecer  na  próxima  reunião  do  Colegiado.  Eu,  Angela 

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