
Ata da reunião ordinária do CMDCA ocorrida em 11 de julho de 2017, às 14h, na sala anexa à 1 

Casa dos Conselhos, situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 – Centro (fundos). Estiveram 2 

presentes: Titulares do Poder Púbico: Ana Paula R.Farres e Walter Rhis de Jesus. Suplentes do 3 

Poder Público: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa. Titulares da Sociedade Civil: 4 

Claudio Roberto Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Ruth Maria de Oliveira Diego dos Santos 5 

Sampaio, Suely M.Guirardo e Simone Zanelato. Suplentes da Sociedade Civil:  Tatiane F.S.Zamai e 6 

Eulanda de Melo Bruno. Apresentaram justificativas de ausência: Tânia Maria C.Marcucci Oliveira, 7 

Ângela Maria Bassora, Margarete Savassa Daniel Montanhaur e Liselene Cristina da Silva. Estiveram 8 

presentes os convidados: Magda Terezinha Ferraz (Assistência Social da Paróquia do Sagrado 9 

Coração de Jesus), Bárbara Martins (CIEE), Margareth Wolf (Patrulheiros) e Rafael Teófilo 10 

(Conselho Tutelar Leste). Pautas - Expediente: 1-Leitura, discussão e aprovação da ata de junho 11 

de 2017. O presidente Rodrigo fez a abertura da reunião cumprimentando aos 12 

conselheiros/convidados presentes. Em seguida foi apresentado para a apreciação a ata de junho para 13 

aprovação e, por aclamação dos conselheiros (as) presentes, foi aprovada por 10 votos. 2-Pasta de 14 

Informes: - Justificativas de ausências; - Revogação da nomeação de conselheiro do CMDCA; - 15 

Resposta da Secretaria Municipal de Educação ao Ofício CMDCA nº 188/2017. A pasta de 16 

informes foi disponibilizada para ciência de todos os presentes com o acréscimo da informação do 17 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) referente a ampliação 18 

dos prazos em âmbito estadual e municipal para a elaboração do Plano Decenal dos Direitos da 19 

Criança e do Adolescente, cabendo ao município a sua elaboração até junho de 2019. 3 – Devolutiva 20 

sobre o Dia do Combate e Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes -  21 

18 de maio. Rodrigo informa que não será possível a devolutiva referente à ação do 18 de maio pelo 22 

fato da conselheira Liselene – coordenadora da Comissão de VDCCA – ter justificado sua ausência 23 

na reunião de hoje. 4 – Informações Comissão de Medidas Socioeducativas. A conselheira Maria  24 

Aparecida, coordenadora da Comissão de Medidas Socioeducativas (MSE), apresentou os trabalhos 25 

mais recentes que vem sendo realizados pela Comissão, dentre eles,  a preocupação em pensar ações 26 

de aproximação com os adolescentes atendidos pelos Serviços de L.A e P.S.C; o monitoramento do 27 

Plano Municipal de medida socioeducativa - com o apoio da consultora Maria de Lourdes Trassi, a 28 

realização de Seminários e a implantação do Núcleo de Atendimento  Integrado (NAI) no município, 29 

já em amplo processo de articulação com os parceiros que irão compor esse núcleo. 5 – Resposta da 30 

Secretaria Municipal de Educação ao Ofício CMDCA nº 188/2017. Já foi disponibilizado na pasta 31 

de informes. Rodrigo apenas leu para que todos tivessem ciência do parecer da Secretaria Municipal 32 

de Educação (SME). Ordem do Dia: 1-Balancetes contábeis do FMDCA de dezembro/2016, 33 

janeiro/2017, fevereiro/2017 e março/2017. Após circulação para dar ciência dos referidos 34 

balancetes contábeis aos presentes, colocou-se em votação e foi aprovado por unanimidade (10 35 

votos). 2-Relatórios de disponibilidade financeira do FMDCA de maio/2017. Após circulação do 36 

relatório de disponibilidade financeira aos presentes, colocou-se em votação e foi aprovado por 37 

unanimidade (10 votos). Inclusão e inversão de Pauta:  Rodrigo solicita a inclusão da seguinte 38 

pauta: Alteração da ordem dos tesoureiros do CMDCA. Propõe também que esta pauta entre no 39 

lugar da pauta 3 da ordem do dia, devendo esta passar a ser a pauta 8. Todos os conselheiros 40 

concordaram. 3 - Alteração da ordem dos tesoureiros do CMDCA. Rodrigo solicita ao conselheiro 41 

Walter para proceder com a leitura da carta do conselheiro Ubirajara, escrita de próprio punho, com a 42 

solicitação de desligamento do CMDCA. Rodrigo fez uma breve contextualização dos fatos e 43 

pontuou as conversas realizadas com o próprio Ubirajara e que teve inclusive a sua anuência para 44 

proceder com a seguinte proposta: o conselheiro Walter – que atualmente é o 2º tesoureiro, passaria a 45 

ser o 1º e o Ubirajara continuaria, mas enquanto 2º tesoureiro. Submetido ao colegiado esta proposta 46 

de inversão das funções dos tesoureiros, obteve aprovação por 09 votos favoráveis e uma abstenção 47 

da conselheira Ana Paula. 4-Pedido de inscrição do Programa de Aprendizagem Profissional 48 

“Assistente em Suporte de Tecnologia da Informação” da Fundação Jari. Conselheiro Cláudio 49 

apresentou aos presentes o trabalho que é realizado pela organização e que, nesse momento, trata-se 50 



apenas da inscrição desse programa uma vez que a organização já é registrada neste Conselho. 51 

Apresentado em votação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). 5-Revalidações de registro de 52 

entidades.  Conselheiro Cláudio explicou que se tratava ainda do processo de revalidação que, após 53 

indicação da Comissão de Registro de complementação e de readequação do Plano de Trabalho 54 

dessas entidades seguem, agora, com recomendação favorável da Comissão de Registro e da Diretoria 55 

executiva para terem revalidados os seus registros. Associação Amigos do Projeto Guri, Associação 56 

Beneficente Semeando Esperança, Casa da Criança Paralítica de Campinas, Centro Regional de 57 

Atenção aos Maus Tratos na Infância, Creche Estrelinha do Oriente, Embaixadores da Prevenção, 58 

Espaço Infantil Corrente do Bem, Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio, Grupo das 59 

Servidoras Lea Duchovni, Instituto Jacarandá de Educação Infantil, Sociedade Agostiniana de 60 

Educação e Assistência e Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz. Colocado em votação 61 

foi aprovado por 10 votos (unanimidade). Cláudio informou, ainda, que tendo encerrado esse 62 

processo de revalidação o CMDCA vai agora proceder com o encaminhamento de todas as 63 

organizações/programas registradas para os seguintes órgãos: Conselho Tutelar; Ministério Público e 64 

Vara da Infância e da Juventude atendendo, assim, o artigo 90, § 1 do ECA.  6-Lei Municipal de 65 

instituição do SIMASE. A conselheira Maria Aparecida contextualiza os passos realizados até o 66 

momento do projeto de lei que objetiva instituir o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo 67 

– SIMASE. Informa que foram realizadas várias reuniões com a Comissão de Medidas 68 

Socioeducativas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Assessoria 69 

Técnica da SMASA. Foram realizados alguns apontamentos, especialmente no que tange às 70 

competências e interrelações entre o Município, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 71 

Adolescente e o Comitê Gestor, tendo havido modificações no Projeto de Lei originalmente 72 

apresentado. O Poder Executivo deverá garantir a implantação do Comitê Gestor do Sistema 73 

Municipal de Medidas Socioeducativas, permanente, a quem caberá as funções executiva e de gestão 74 

do SIMASE, nos termos do artigo 5º, § 4º, da Lei Federal nº 12.594/2012, a ser composto 75 

obrigatoriamente por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, que detenham poder de 76 

interlocução com a política de medidas socioeducativas. O Comitê Gestor deverá ter a função de 77 

coordenar, monitorar e avaliar a implantação e implementação do Sistema Municipal de Atendimento 78 

Socioeducativo – SIMASE. Nesse sentido, o projeto foi enviado para o executivo e que, após 79 

algumas considerações realizadas no sentido de adequar algumas questões de ordem operacional, o 80 

Comitê/Supervisão realizou nova revisão e novos acréscimos, dentre elas a de acrescentar algumas 81 

secretarias e órgãos para compor o Comitê Gestor que irá realizar o monitoramento do Plano. Aliás, a 82 

conselheira Cida esclarece que uma das principais mudanças do projeto é a criação de um Comitê 83 

Gestor que será o responsável pelo monitoramento do Plano e não por intermédio da Comissão de 84 

Medida Socioeducativa do CMDCA. Após, o CMDCA encaminhará o projeto à Secretaria Municipal 85 

de Assistência e Segurança Alimentar (SMASA) e às demais instâncias necessárias até ser 86 

encaminhado para apreciação e aprovação do legislativo. Após os esclarecimentos e apresentação 87 

para apreciação, foi aprovado por unanimidade (10 votos). 7-Participação em editais visando 88 

doações ao FMDCA. Rodrigo informa sobre os Editais que estão abertos visando doações do 89 

FMDCA, dentre eles o Itaú Social e a Fundação Telefônica. A questão é que para poder participar 90 

destes Editais, a única forma é por intermédio de Chamamento Público e esta tem sido a grande 91 

dificuldade para o CMDCA participar, pois este órgão vem enfrentando sérias dificuldades junto à 92 

SMASA quanto à aspectos formais e legais que não estariam atendendo às exigências da lei 93 

13.019/2014. Este assunto vem sendo amplamente discutido com a SMASA, inclusive foi expedido 94 

ofício para que esta Secretaria nos dê as orientações e o suporte operacional necessários para proceder 95 

com tais encaminhamentos e para avaliar as condições e a possibilidade do CMDCA participar desses 96 

Editais. Estamos aguardando esta orientação para subsidiar os próximos passos do CMDCA. 8 – 97 

Informações da SMPDC acerca do atendimento da APAE. Rodrigo informou a resposta 98 

apresentada pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Cidadania no sentido de que foi 99 

criado um grupo de trabalho com as principais organizações que estão envolvidas com a discussão e 100 



atendimento desta temática e foi estabelecido um fluxo de atendimento para as Unidades Básicas de 101 

Saúde (UBS) de referência das crianças e adolescentes que necessitarem desse Serviço  e daí serem 102 

encaminhados para outros serviços da Rede que possam devidamente atender as suas necessidades.  103 

Sem mais a tratar, o presidente Rodrigo encerrou a reunião e, eu, Cláudio Roberto Raizaro, lavrei a 104 

presente ata. 105 


