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

Adolescente  de  Campinas,  realizada  aos  dez  dias  do  mês  de  outubro  de  2017  às 

quatorze  horas,  em sua  sede  situada  na  Rua  Ferreira  Penteado,  nº  1.331  -  Centro. 

Estiveram presentes:  Titulares  do  Poder  Púbico:  Maria  José  Geremias  e  Ana Paula 

Rigobelo Farres. Suplentes do Poder Público: Elaine Cristina Garcia Ramos. Titulares 

da Sociedade Civil: Cláudio Roberto Raizaro, Ruth Maria de Oliveira, Diego dos Santos 

Sampaio e Suely Martins Guirado.  Suplentes da Sociedade Civil: Liselene Cristina da 

Silva e Eulanda de Mello Bruno. Justificaram ausência: Rodrigo Otávio Teixeira Neto, 

Tânia Maria C. Marcucci Oliveira, Margarete Savassa Daniel Montanhaur, Simone Rita 

Zanelato e Tatiane Frazão da Silva. Estiveram presentes os convidados: Adriana Postal 

(Embaixadores  da  Prevenção),  Magda  Terezinha  F.  Seixas  (Assistência  Social  da 

Paróquia do Sagrado Coração de Jesus), Thiago Lopes F.Donnini (Associação Amigos 

do  Projeto  Guri) e  Bárbara  Martins  Ferraz  (CIEE).  A  vice-presidente,  Maria  José 

Geremias, que está presidindo esta sessão ordinária, deu início agradecendo a presença 

de todos e manifestando que eram bem-vindos à reunião. Na sequência informou sobre 

o conteúdo da pauta do expediente e que a pasta com os informes iria ficar à disposição 

de  todos  os  conselheiros  presentes  para  consulta.  Pauta:  Expediente: 1 -  Leitura, 

discussão e aprovação das atas de setembro de 2017. Ata da reunião ordinária: em 

votação  foi  aprovada  com  5  votos  favoráveis  e  03  abstenções.  Ata  da  reunião 

extraordinária,  aprovada  com  05  votos  favoráveis  e  03  abstenções.  2-  Pasta  de 

Informes:  -  Justificativas  de  ausências;  Remanejamento de  despesas  do Centro 

Comunitário  da  Criança  do  Parque  Itajaí  e  Região;  Protocolo  2017/10/6746; 

Eleição da Sociedade Civil – CMDCA gestão 2018/2019; Nota Pública do CMAS e 

Orientação para ofício de defesa – BPC.  Pauta da Ordem do dia: 1-Respostas ao 

CPTI  e  Fundação  Itaú  Social  referente  ao  projeto  Ler  a  Vida. Após  breve 

contextualização de Maria  José referente ao Projeto Ler a Vida,  da Organização da 

Sociedade  Civil  Centro  Promocional  Tia  Ileide  (CPTI),  chegou-se  à  conclusão  que 

devido  a  questões  jurídicas  o  recurso  financeiro  não  poderá  ser  repassado  para  a 

organização.  Salienta  que  o  parecer  da  procuradoria  da  SMASA,  com  várias 

fundamentações  legais,  recomenda  não  repassar  o  recurso  disponibilizado  pela 

Fundação Itaú Social ao CPTI. Diante do parecer a diretoria executiva acompanha a 

recomendação e, agora, apresenta ao colegiado para apreciação no sentido de votar se 

acompanha  ou  não  este  parecer  jurídico.  Em  regime  de  votação,  o  colegiado 
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acompanhou  a recomendação da  procuradoria  da SMASA e aprovou com 08 votos 

favoráveis.  Dessa  forma,  como  o  colegiado entendeu a  inviabilidade  do  repasse  ao 

CPTI,  o  recurso  permanecerá  disponível  no  FMDCA  para  ser  utilizado  conforme 

deliberação do colegiado do CMDCA. 2 - Indicação de representantes para compor 

o  Comitê  Intersetorial  para  elaboração  do  Plano  Municipal  para  a  Primeira 

Infância  Campineira  –  PIC.  Conselheira  Maria  José  explicou  o  que  é  o  Comitê 

Intersetorial para elaboração do Plano Municipal para a Primeira Infância Campineira – 

PIC e abriu para manifestarem-se os interessados em compor esse Comitê, sendo que as 

conselheiras Ruth e Elaine concordaram em participar representando o CMDCA neste 

Comitê.  Em  votação,  foi  aprovado  por  07  votos  favoráveis  e  uma  abstenção,  da 

conselheira  Liselene.  3-Entidades  que  não  atenderam  à  Resolução  043/2017  do 

CMDCA:  A  conselheira Maria  José,  conduzindo  hoje  os  trabalhos  desta  sessão 

ordinária, realizou a leitura e explicou aos presentes a Resolução 043/2017 do CMDCA, 

de modo especial, no que se refere ao prazo que o CMDCA estipulou, a saber, a data de 

25/09/2017,  para  que  as  Organizações  da  Sociedade  Civil  (OSCs)  sanassem  suas 

pendências  especificadas  na  Resolução.  Maria  José  enfatiza  que  a  Resolução  é 

categórica  ao  afirmar  que  não  sendo  regularizadas  as  pendências  mencionadas  na 

Resolução,  totalmente  ou  parcialmente,  que  o  CMDCA  estaria  impossibilitado  de 

repassar  os  recursos  previstos  para  as  organizações.  Esteve  presente  nesta  sessão  o 

advogado  Dr.  Tiago,  representando  a  Associação  Amigos  do  Projeto  Guri  e,  tendo 

solicitado o uso da palavra aos conselheiros, passou a justificar algumas dificuldades 

que a organização enfrentou e que vem enfrentando até o momento para regularizar as 

pendências mencionadas na Resolução, dentre eles, o da não obtenção do Certificado de 

Registro Cadastral – CRC – que é concedido pela Prefeitura Municipal de Campinas. 

Não obstante isso, Dr. Tiago informa que a organização apresenta todo o conjunto de 

documentos formais que atestam a sua idoneidade e que esse esforço da organização 

poderia  ser  considerado  pelo  CMDCA  como  documentos  que  resolvam  as  suas 

pendências e, assim, fosse liberado o recurso que lhe cabe para execução de seu Projeto. 

Nesse sentido, Dr. Tiago apresenta duas propostas para o CMDCA deliberar: uma delas 

é que o CMDCA possa aguardar a liberação da Prefeitura no que refere a liberação do 

documento Certificado de Registro Cadastral – CRC – em favor da organização; e a 

outra  proposta  é  que  o  CMDCA  aprove  a  liberação  do  recurso  com  base  em  um 

conjunto de outros documentos da Organização que atestem a sua veracidade e a sua 
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idoneidade.  As  conselheiras  Maria  José  e  Ruth  argumentaram  no  sentido  que  a 

resolução está clara quanto ao seu prazo e quanto à forma das organizações sanarem as 

suas pendências e, portanto, estas propostas apresentadas pelo Dr. Tiago contrariam a 

Resolução e, por isso não podem ser aceitas. Encaminhando para a votação, Maria José 

explicou  que  diretoria  executiva  deliberou  pela  não  aprovação  e  não  repasse  às 

organizações  que  não  apresentaram  a  documentação  exigida  e  dentro  do  prazo 

estabelecido e que, agora, cabe à apreciação do colegiado. As organizações que não 

entregaram a documentação solicitada na resolução 043/2017 são: Sociedade das Filhas 

de Nossa Senhora do Sagrado Coração – Casa da Criança Madre Anastácia; Associação 

Assistencial,  Promocional  e  Educacional  Ressurreição  e  Sociedade  Campineira  de 

Educação  e  Instrução;  As  organizações  que  entregaram  documentação  parcial  e/ou 

divergente  do  que  foi  solicitado  na  resolução  043/2017  são:  Fundação  Educar 

DPaschoal  de Benemerência e Preservação da Cultura e Meio Ambiente;  Centro de 

Controle e Investigação Imunológica Dr. A.C. Corsini; Associação Civil Carmelitas da 

Caridade; Fundação Jari e Associação Amigos do Projeto Guri. Em regime de votação, 

o  colegiado acompanhou  a  recomendação  da  diretoria  executiva  e  aprovou com 08 

votos favoráveis pelo não repasse às organizações citadas. 4-Balancete Contábil  do 

FMDCA do mês de julho/2017: Após ter sido disponibilizado aos presentes e colocado 

em votação, o balancete foi aprovado com 08 votos favoráveis.  5-Pedido de registro 

definitivo  da  entidade  “Centro  Integrado  de  Artes  e  Ofícios  Professora  Dirce 

Simões”  e  a  inclusão  da  pauta  de  solicitação  registro  inicial  da  organização 

ACAVN:  Conselheiro Cláudio contextualizou o percurso realizado pela Organização 

Dirce  Simões  e  que  o  relatório  qualiquantitativo  apresentado  demonstrou  que  a 

organização atende às exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como 

da Resolução 015/2015 do CMDCA e, portanto,  recomendou à diretoria executiva a 

concessão de registro definitivo da entidade. Apresentado em votação foi aprovado com 

08 (oito) votos favoráveis. Com relação à organização ACAVN, Cláudio explicou que 

nesse momento  se tratava do registro inicial  e  que o parecer  técnico  expedido pela 

CSAC/SMASA foi  favorável  à concessão.  Ante o exposto,  a Comissão  de Registro 

recomendou  à  diretoria  executiva  a  concessão  do registro  inicial  à  organização  e  a 

diretoria, por sua vez, também acompanha a recomendação da Comissão de Registro. 

Em regime de votação, foi aprovado com 08 (oito) votos favoráveis. Em seis meses a 

organização deverá apresentar o relatório qualiquantitativo para obtenção do registro 
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definitivo.  Outra inclusão de pauta - 6 –Nota de Repúdio pela Comissão Medidas 

Socioeducativas:  O  conselheiro Cláudio  parabenizou  a  iniciativa  da  Comissão  de 

Medidas Socioeducativa e sugeriu como encaminhamento a sua publicação no DOM, 

encaminhar ao mailing das organizações registradas no CMDCA e, ainda, protocolar na 

Comissão da Infância e da Adolescência da Câmara Municipal. Em regime de votação 

foi aprovado por 07 votos favoráveis e uma abstenção – conselheira Elaine. Sem mais a 

tratar, a vice-presidente Maria José encerrou a reunião e, eu, Cláudio Roberto Raizaro, 

lavrei a presente ata.
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