
Ata da Sessão Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1 

Campinas, realizada aos doze dias do mês de setembro de 2017 às quatorze horas, em sua sede 2 

situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 - Centro. Estiveram presentes: Titulares do Poder 3 

Púbico: Maria José Geremias, Tânia Maria C. Marcucci Oliveira, Kelly Regina Valvassora 4 

Correia, Ana Paula Rigobelo Farres e Walter Rhis de Jesus. Titulares da Sociedade Civil: 5 

Cláudio Roberto Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Simone Rita Zanelato e Suely Martins 6 

Guirado. Justificarm ausência: Margarete Savassa Daniel Montanhaur, Diego dos Santos 7 

Sampaio, Ruth Maria de Oliveira, Cláudio José Nascimento de Oliveira, Liselene Cristina da 8 

Cunha e Eulanda de Mello Bruno. Estiveram presentes os convidados: Fábio P. Pereira da Silva e 9 

Tamires Campelo Monte (CEAK), Adriana Postal (Embaixadores da Prevenção), Lucinda Missio 10 

(IECOS e Casa da Criança Vovô Nestor), Júlia Barradas Petroni de Senzi (Firmamentum 11 

Consultoria), Marcos G.Peres (Aldeias Infantis) e Bárbara Martins Ferraz (CIEE). PAUTA: 12 

Expediente: 1- Leitura, discussão e aprovação da ata de agosto de 2017. Ata aprovada por 07 13 

(sete) votos e 02 (duas) abstenções das conselheiras Tânia e Ana Paula. 2- Pasta de Informes: A 14 

pasta foi disponibilizada aos presentes para ciência, referentes aos assuntos que se seguem: 15 

Justificativas de ausências; Remanejamento de recursos da Comissão de VDCCA; Projeto 16 

CRAMI Cultural 2ª edição; Posicionamento da rede municipal da criança e do adolescente 17 

sobre “Escola sem Partido”. Enquanto informes o convidado Marcos, da organização Aldeias 18 

Infantis, informou a ação a ser realizado no dia 21/09 às 18h30min, na Rua Coronel Joaquim 19 

José Oliveira, 288 – Jd Dom Bosco, comemorando os 08 anos de atividades da organização em 20 

Campinas. Ordem do dia: 1 - Eleição para 2º Tesoureiro. O presidente Rodrigo, bem como os 21 

conselheiros Walter e Cláudio, explanaram sobre as atribuições e a importância do 2º tesoureiro 22 

neste Conselho, tanto para executar a sua função específica, quanto na participação da diretoria 23 

executiva. A conselheira Suely manifestou-se favoravelmente a aceitar a função e, apresentado 24 

para apreciação do Colegiado, este aprovou por 09 (nove) votos favoráveis. 2 - Escolha de 25 

representantes do CMDCA junto à Comissão de Ética Permanente dos Conselhos 26 

Tutelares. Rodrigo contextualizou o importante papel desta Comissão de Ética e informou que o 27 

atual mandato dos conselheiros desta Comissão termina em outubro próximo e, por isso, este 28 

CMDCA deverá aprovar e encaminhar os nomes de quatro conselheiros (dois titulares e dois 29 

suplentes), de forma paritária, para compor o novo mandato de 18 meses a iniciar em outubro 30 

deste ano. Pelo fato de não ter nenhuma manifestação favorável, acordou-se que esta pauta será 31 

novamente apresentada na próxima reunião deste Colegiado. 3 - Minuta de resolução sobre os 32 

Serviços de Acolhimento Familiar e Institucional. Acordou-se que a conselheira Zezé 33 

procederá à leitura da Minuta e, havendo algum destaque, que o conselheiro possa manifestar-se 34 

para que, ao final da leitura, sejam discutidos os eventuais destaques realizados. Foram 35 

realizados os seguintes destaques: Conselheira Kelly, Art. 3º, com a sugestão de alteração no 36 

texto para: "O município poderá constituir programas complementares, conforme demanda dos 37 

serviços citados no art. 2º”. Capítulo III - das diretrizes, § Único, terceira linha, substituir 38 

"específicas, tais como problema de saúde, por: referentes à saúde". Art. 18, § 1º, segunda linha 39 

"substituir casa da criança, por casa onde as crianças e adolescentes estão acolhidos". Art. 24 e 40 

25 - a redação ficou confusa, parecem dizer a mesma coisa. A sugestão foi para que sejam 41 

reescritos. Assim, ficou acordado que a Comissão de Proteção Especial de Alta Complexidade 42 

irá promover a adequação da Minuta com as redações propostas pelos conselheiros. Apresentado 43 

para votação foi aprovada por unanimidade: 09 (nove) votos. 4 - Balancete contábil do 44 

FMDCA de junho/2017. Após apreciação dos presentes, o balancete foi aprovado por 09 (nove) 45 

votos. 5 - Lei Orçamentária Anual 2018 – proposta CMDCA. Presidente Rodrigo explica que 46 



o CMDCA, por intermédio da Comissão de Finanças e da diretoria executiva, realizou algumas 47 

discussões visando definir a proposta de orçamento para o ano de 2018, a ser executada com 48 

recurso financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. 49 

Rodrigo acrescenta que o Município deveria repassar recursos orçamentários para o FMDCA e, 50 

para essa proposta avançar e tornar-se efetiva, o CMDCA e o município precisam discutir e 51 

implementar o Orçamento Criança Adolescente (OCA), com base em uma análise situacional da 52 

política da criança e adolescente e do Plano Decenal, para atender de forma mais clara e 53 

pormenorizada de todas as ações relacionadas à política da infância e da adolescência no 54 

município. Apresentado para votação foi sendo aprovada por unanimidade 09 (nove) votos. 6 - 55 

Edital de projetos. A minuta do Edital encontra-se, ainda, sob análise e adequação de acordo 56 

com a Lei 13.019/2014 (MROSC). Nesse sentido, esta pauta será retomada na próxima reunião 57 

deste Colegiado. 7 - Alteração de prazo para solução de pendências referente a Resolução 58 

007/2017. Rodrigo explica que muitas pendências das entidades foram causadas pela exigência 59 

da Lei 13.019/2014 e veio acarretar em não repassar recursos para algumas entidades previstos 60 

na resolução 007/2017 em até 120 dias. Nesse sentido, foi fixada a data de 20/09/2017 como 61 

prazo final para as entidades sanarem as suas pendências. No entanto, devido a complexidade 62 

para a sua regularização, a diretoria executiva, ad referendum, aprovou a dilatação do prazo para 63 

o dia 25/09/2017, sendo inclusive já publicado no DOM. Apresentado para votação o Colegiado 64 

aprovou por 08 (oito) votos. Foram inclusas as seguintes pautas: 8 - Respostas ao CPTI e 65 

Fundação Itaú Social referente ao Projeto Ler a Vida. Após a apresentação da situação pelo 66 

presidente Rodrigo, pediu licença para retirar desse momento da reunião, por fazer parte da 67 

diretoria do CPTI, cabendo aos conselheiros presentes deliberar sobre o assunto. No entanto, 68 

devido ao não entendimento jurídico satisfatório sobre as possíveis alternativas de encaminhar a 69 

situação, os conselheiros optaram por postergar essa pauta para uma próxima reunião deste 70 

colegiado. 9 - Criação de Subcomissão do PETI na Comissão Jovem Aprendiz (CJA). O 71 

Conselheiro Walter e a convidada Bárbara, da Comissão Jovem Aprendiz, apresentaram a 72 

necessidade do CMDCA criar um grupo de trabalho para acompanhar o monitoramento do Plano 73 

Municipal do PETI. As conselheiras: Simone e Tânia sugerem que se busque informação no 74 

próprio Plano Municipal do PETI quem é o Comitê responsável pelo monitoramento do Plano 75 

para que se garanta a participação efetiva de conselheiros do CMDCA no processo de 76 

acompanhamento e monitoramento. Sem mais a tratar, o Presidente Rodrigo encerrou a reunião 77 

e, eu, Cláudio Roberto Raizaro, lavrei a presente ata. 78 


