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

Campinas, realizada aos nove dias do mês de maio 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, Tânia Maria C.Marcucci Oliveira, Ana 

Paula R.Farres e Walter  Rhis  de Jesus.  Suplentes do Poder Público:  Maria Aparecida   G .O. 

Modenesi  Barbosa.   Titulares  da  Sociedade  Civil:  Claudio  Roberto  Raizaro,  Rodrigo  Otávio 

Teixeira Neto, Diego dos S.Sampaio, Ruth Maria de Oliveira, Suely M.Guirardo, Simone Zanelato. 

Suplentes da Sociedade Civil:   Liselene Cunha, Tatiane F.S.Zamai, Lilian Rodrigues.   Ausência 

justificada  de Margarete  D.S.  Montanhur.  Justificou  ausência:  Margarete  Savassa  Daniel 

Montanhaur.  Estiveram  presentes  os  seguintes  convidados:  Adriana  Postal  (Embaixadores  da 

Prevenção),  Maria  A.Caetano  Pacheco  (CEESD),  Barbara  C.  Fercez  (CIEE),  Jessica  Nunes 

(Sagrado  Coração  de  Jesus),  Eliane  T.  Nogueira  (APAE  Campinas),  Margareth  M.  Almeida 

(Patrulheiros), Maria Angelica Batista (SMASA), Gabriela Gibin, Eliana de Almeida e Juliana M.A. 

Gebrin.   Expediente : 1- Inclusão de cinco itens no final da pauta. 2–  Leitura, discussão e 

aprovação da ata de abril de 2017: aprovada  por aclamação pelos presentes.  3 –Justificativa de 

ausências:  Margarete D.S. Montanhur.  4- Informes: Pedido de socorro de um pai para filho que 

necessita de determinado procedimento cirúrgico (Caso repassado à Conselheira Dra. Tania que 

acompanhou  o  caso)  -   Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Criança  e 

Adolescente  da  Câmara  Municipal  de  Campinas  -   Relatório  do  II  Seminário  Brasileiro  dos 

Conselhos Tutelares.  Ordem do dia: 1-  Apresentação da APAE face denúncia recebida no 

CMDCA:  Rodrigo explana, inicialmente, sobre a Lei 13.019 e suas implicações e mudanças para 

atuação das instituições.  Sra. Eliane T.Nogueira, Diretora Pedagógica da APAE Campinas, expõe 

sobre  a  prestação  de   atendimento  da  instituição  em Campinas  à  cerca  de  1.000  pessoas,  via 

convênio  SUS.   Ressalta  sobre  o  Programa  Patio  (multidisciplinar,  complementar)  que  tinha 

convênio  com  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  mas  que  a  APAE  não  participou  do 

chamamento em 2017 por entender que contrariava as condições estatutárias da instituição.   Assim, 

42 pessoas  entre  jovens e  crianças,  que já  estudavam em escola  com AEE e sala  de recursos,  

tiveram esse atendimento transferido para as próprias escolas.  Ressalta que a APAE continua a 

apoiar as necessidades das pessoas. Dra. Tânia explana sobre o atendimento específico a três casos e 

ressalta que a Secretaria da Educação já manteve negociação com Saúde sobre atendimento a essas 

pessoas.  Rodrigo  sugere  o  assunto  do  atendimento  em  rede  de  pessoas  com  deficiências  seja 

incluído como pauta em reunião do CMDCA com todos os envolvidos.   2 – Devolutiva sobre a 

audiência pública do PETI:  Walter ressalta que o evento foi muito proveitoso, com participação 

efetiva  dos  jovens.   Agradece  a  participação  de  várias  pessoas  para  a  realização  do  evento  e 
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Angelica, SMASA, ressalta a importância da Comissão do Jovem Aprendiz com sua atuação para a 

proposição de ações para a erradicação do trabalho infantil e que o plano está disponível para acesso 

no site da Prefeitura – página da SMASA.    3 - Agenda 18 de Maio:  Liselene convida a todos os 

Conselheiros para participarem da agenda dos eventos do 18 de maio nos territórios e na região 

Central, que ocorrerão até 26/maio.  Ressalta sobre o Fita Tela que acontecerá dia 22/maio no Salão 

Vermelho  -  Prefeitura.  4  –  Apresentação  do  Coordenador  do  FMDCA sobre  os  relatórios 

financeiros:  Cido faz apresentação da estrutura da SMASA com enfoque para o DGDS, com a 

Coordenadoria Setorial Financeira e Contábil – Fundos (CSFC). Destaca sobre relatórios e recursos 

financeiros, com contas específicas para recebimento de recursos para o FMDCA.    5- Indicação 

de representantes para compor o Conselho Municipal de Entorpecentes (COMEN):  Rodrigo 

expõe que é necessário indicar uma pessoa e, conforme discussão entre os Conselheiros presentes, 

Walter Rhis é indicado como Titular e Simone Zanelato como Suplente. 6 – Deliberação sobre as 

disponibilidades  financeiras  do  FMDCA referentes  a  março/2017:  Colocado  em  votação  e 

aprovado  por  08  votos  favoráveis  o  balancete.  7  –  Deliberação  sobre  a  Comissão  de 

Monitoramento e Avaliação:  Rodrigo apresenta os nomes da Comissão com representantes do 

Poder  Público  para  publicação  no  DOM:  SMASA:  Maria  Jose  e  Cida  –  Educação:  Angela  e 

Margarete – Esportes: Ana Paula – Cultura: Walter e Elaine – Saúde: Dra. Tania.   8- Solicitação de 

concessão  de  registro  definitivo  da  Associação  Programa  Social  Formando  Cidadãos 

Competentes:  Claudio expõe que a instituição,  localizada no Jardim Campos Elíseos,  executa 

atividades na área da Cultura, e que a documentação apresentada mostra que o quadro é composto 

totalmente  por  voluntários.   Ressalta  que  a  Comissão  de  Registro  conversou  com pessoas  da 

Instituição sobre esse fator.  Assim, a Comissão indica a não concessão do registro definitivo, que 

tem o parecer favorável da Executiva desse Conselho.  Colocado em votação e aprovado por oito 

votos a não concessão do registro.  9- Andamento dos processos de repasse na Comissão de 

Análise: Rodrigo relembra que na Resolução foram apontadas 2 datas para entrega dos projetos e 

foram recebidos 45 processos,  com a maioria  da SMASA, analisados em 3 grupos de pessoas. 

Ressalta que somente 2 processos passaram ilesos, 21 processos tiveram algum tipo de problema na 

documentação, 2 tiveram apontamentos ressaltados no plano de trabalho e 20 tiveram observações 

nas documentações e plano de trabalho.  Ressalta que 3 processos já foram encaminhados para a 

SMASA.  Destaca ainda que a Secretaria do CMDCA já está recebendo propostas de projetos da 

nova data indicada também na Resolução.  10 – Prorrogação do prazo da entrega de documentos 

para revalidação de registro: Rodrigo observa que o prazo estipulado de entrega foi até 28 abril, 

porém 2 instituições entregaram dia 02/maio, assim a Diretoria Executiva propõe aos Conselheiros 
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sobre o aceite de recebimento dos processos dessas instituições considerando os entraves ocorridos 

com a greve geral,  inclusive na Secretaria CMDCA. Discutido o assunto entre os Conselheiros 

presentes e consensado que não houve justificativas dos atrasos das entregas, assim não deverão 

serem aceitos os processos e as instituições deverão ser informadas do ocorrido para que tomem as 

providências cabíveis para concessão de registro. Colocado em votação a sugestão da executiva e 

aprovado por 08 votos pelo não recebimento dos protocolados intempestivamente.  11 – Solicitação 

da Comissão de MSE sobre alteração do tema de capacitação: A Conselheira Cida explica que 

uma das propostas do Plano é o trabalho direto com os jovens, assim a sugestão é um trabalho com 

o tema “O que eu levo?” com oficinas para jovens do Meio Aberto e palestrante Gabriel  Feltran em 

Ago/2017.   Diante  da  exposição,  a  alteração  foi  aprovada  por  aclamação  pelos  Conselheiros 

presentes.  12 – Deliberação sobre processos aprovados para revalidação do registro:  Rodrigo 

informa que os processos de 3 instituições (Abrace Solidário – Centro Comunitário Jardim Santa 

Lúcia – União Cristã Feminina) foram aprovados.  13 – Indicação de representante para compor 

o Conselho de ética da PUC Campinas: Dra. Tânia sugere que a PUC apresente mais informações 

sobre  a  referida  Comissão.  14  –  Desligamento  da  Conselheira  Lilian  da  Fundação  Jari: 

Rodrigo aponta  que  a  Lilian  foi  eleita  com carta  de indicação da Fundação Jari  e  submete  ao 

Colegiado o desligamento ou não da Conselheira.  De acordo com as discussões dos Conselheiros 

presentes, o assunto deverá ser apontado na próxima reunião do Colegiado. Eu, Angela Bassora, 1a. 

Secretária, lavrei a presente ata.
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