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

de Campinas, realizada aos quatorze dias do mês de novembro de 2017, às quatorze horas, 2 

em sua sede na Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 - Centro. Estiveram presentes: Titulares do 3 

Poder Púbico: Maria José Geremias, Ana Paula Rigobelo Farres e Walter Rhis de Jesus. 4 

Suplentes do Poder Público: Maria Aparecida G. O. M. Barbosa.  Titulares da Sociedade 5 

Civil: Claudio Roberto Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Ruth Maria de Oliveira, 6 

Diego dos Santos Sampaio, Simone Rita Zanelato e Suely M. Guirardo.  Suplentes da 7 

Sociedade Civil: Liselene Cristina da Cunha, Tatiana Frazão da Silva Zamai e Eulanda de 8 

Mello Bruno. Estiveram presentes os seguintes convidados: Raquel Aline Mazzi Batista 9 

(SMASA), Valdirene de Souza (Casa de Maria de Nazaré), Fábio P. Pereira da Silva 10 

(CEAK), Márcia Monteiro (Intersetorial S. Quirino), Margareth M. Almeida Wolf 11 

(Patrulheiros), Maria Angélica B. Batista (GT Autor – VDCCA) e Bárbara Martins. A 12 

conselheira Tânia Maria C. Marcucci Oliveira justificou a ausência. Pauta do Expediente: 13 

1- Leitura, discussão e aprovação da ata de outubro de 2017. Ata aprovada por 14 

unanimidade: 09 votos. 2-  Pasta de Informes, com os seguintes itens: Justificativas de 15 

ausências; Remanejamento de despesas da União Cristã Feminina e da Associação Daniel 16 

Mendez; Orientações do Comitê Gestor PMC sobre as solicitações de contratação de 17 

oficineiros/palestrantes; Seminário da Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica 18 

Contra Crianças e Adolescente de Campinas (VDCCA); Ofício MPT nº 280555.2017 – 15ª 19 

Região; Programa Primeiro Emprego; Eleição Sociedade Civil CMDCA. Nesta pauta o 20 

conselheiro Cláudio contextualizou todo o processo até então percorrido pela Comissão 21 

Eleitoral, a quantidade das inscrições, do processo de deferimento e do indeferimento dos 22 

inscritos, da apresentação dos recursos pelos candidatos e da análise dos recursos pela 23 

Comissão. Cláudio pontuou que hoje, inclusive, foi publicado a lista dos candidatos 24 

deferidos e no dia 16/11 será publicado no D.O.M a convocação dos candidatos e 25 

delegados para a Assembleia de Eleição no dia 01/12/2017. Pauta da ordem do dia: 1- 26 

Apresentação do GT Autor de Violência pela Comissão de VDCCA. O presidente 27 

Rodrigo solicita à Liselene, coordenadora da Comissão VDCCA, para apresentar o GT de 28 

Violência. Liselene iniciou sua fala convidando os presentes para participarem do II 29 

Seminário: Família em Situação de Violência: possibilidade e estratégias. Em seguida, 30 

Liselene solicitou que os membros do GT: Maria Angélica e Márcia Monteiro 31 

apresentassem a proposta. Angélica iniciou informando que o nome do Serviço será o 32 

seguinte: Serviço de Atendimento a supostos autores de violência doméstica contra crianças 33 

e adolescentes no município de Campinas. Informam que após muita discussão da 34 

Comissão, após vários estudos bibliográficos e visita a outros Serviços que já vem 35 



executando essa proposta, chegaram ao entendimento que  este  Serviço a ser ofertado no 36 

município não assumirá o cunho terapêutico, nem da Responsabilização que é mais 37 

peculiar ao sistema de Justiça,  mas na linha da reflexão – considerando os aspectos sociais 38 

e culturais que influenciam a prática desse fenômeno e, a partir disso, desenvolver um 39 

trabalho de intervenção com os supostos autores na linha da ressignificação da violência 40 

sexual e que vise a reinserção e o convívio social e de cidadania desses sujeitos na 41 

sociedade. Pontua que esse Serviço só terá a sua eficácia na perspectiva da 42 

intersetorialidade, pois nos deparamos com um problema complexo e que precisa do apoio 43 

de toda a Rede para o atendimento. Inicialmente esse Serviço será implantado com recursos 44 

do FMDCA e, após, assumido pelo gestor público (SMASA). Raquel,  representando a 45 

secretária da SMASA nessa ocasião,  informa que a Secretaria reconhece a importância 46 

desse Serviço para o município, mas que devido às dificuldades orçamentárias, a Secretaria 47 

não terá condições de já assumir o Serviço em 2019. Rodrigo e Zezé explicam que a 48 

Resolução 137 do CONANDA, permite que Programas têm a possibilidade de serem 49 

custeados por até 03 (três) anos com recursos do FMDCA e, somente após avaliação do 50 

CMDCA e, caso for deliberado pela sua continuidade, aí sim encaminha-se para o 51 

legislativo para criação de Lei Municipal e a partir dessa etapa passa a  ser assumido pela 52 

SMASA.  1 - Aprovação dos balancetes contábeis de setembro e outubro/2017 e 53 

demonstrativos financeiros de outubro/2017, do FMDCA. Balancete e Demonstrativos 54 

foram disponibilizados para todos os presentes consultarem. Após todos terem ciência, 55 

foram apresentados em regime e votação separadamente, sendo todos aprovados por 56 

unanimidade, isto é, 09 (nove) votos favoráveis. 2 - Concessão de registro definitivo da 57 

Casa da Criança de Sousas. Após contextualização do conselheiro Cláudio e apontando 58 

que o relatório qualiquantitativo encontra-se de acordo com as exigências da Resolução 59 

015/2015 do CMDCA, a Comissão Registro e a Diretoria Executiva recomendam a 60 

concessão definitiva do registro. Apresentado em votação, foi aprovado por 09 (nove) votos 61 

favoráveis à concessão definitiva do registro. 3 - Edital de projetos. O Presidente Rodrigo 62 

informa que por parte do CMDCA todas as adequações no Edital já foram  realizadas, 63 

dentre as mais recentes, destacam-se: A) os Eixos temáticos foram todos revisados e 64 

complementados pelas Secretarias Municipais de interface com a política da criança e do 65 

adolescente. B) no capítulo da execução financeira, foi acrescentado a permissão de 66 

remanejamento no Plano de Aplicação para as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 67 

sem necessidade prévia de aprovação do CMDCA no que tange aos itens orçamentários – 68 

desde que não ultrapasse o limite de 20%. Caso o remanejamento for superior aos 20% e o 69 

Plano sofrer acréscimo de um novo ítem, neste caso permanece a necessidade da 70 



autorização do CMDCA. C) Nas disposições finais, será acrescentado o dia e local a serem 71 

definidos em que o CMDCA, em parceria com a SMASA, promoverão uma sessão pública 72 

aberta oportunizando para todas as OSCs esclarecimentos sobre os principais pontos do 73 

Edital. O CMDCA irá encaminhar a minuta do Edital à procuradoria da SMASA para 74 

elaboração de parecer e, após, deliberar sobre a sua publicação. 4 - Planejamento 75 

CMDCA 2018. Presidente Rodrigo destaca a importância dos atuais conselheiros, mesmo 76 

que não venham a continuar no próximo mandato, de apresentar uma proposta de 77 

Planejamento de todas as Comissões para o ano de 2018 e, a partir disso, consolidar o 78 

relatório do CMDCA, elencando as suas principais prioridades e linhas de ação. Ficou 79 

acordado que a data final para a entrega do Planejamento pelas Comissões será a data de 80 

24/11/2017. Relatórios das realizações em 2017. Na mesma linha do Planejamento, 81 

Rodrigo destaca a importância das Comissões apresentarem, de forma completa e 82 

sistemática, as atividades realizadas em 2017, na linha da prestação de contas à sociedade e 83 

à Rede de atendimento da política da infância e da  adolescência,  por tratar-se um órgão 84 

público, bem como para auxiliar no Planejamento da Comissão. Ficou acordado que a data 85 

final para a entrega do Planejamento pelas Comissões será a data de 24/11/2017. 5 - Edital 86 

do Banco do Brasil. Valdirene, coordenadora da Casa Maria de Nazaré, presente nesta 87 

reunião ordinária, levantou a questão do porquê o CMDCA não possibilitou a participação 88 

das organizações do Edital do Banco do Brasil. Rodrigo explica que a forma legal 89 

permitida para viabilizar a participação das organizações neste Edital é via chamamento 90 

público, isto é, o CMDCA tem que publicar Edital de Fomento específico e, a partir disso, 91 

autorizar a organização a captar o recurso com os seus destinadores. Ante o exposto, o 92 

CMDCA não conseguiu viabilizar Editais específicos, tanto para o Banco do Brasil, quanto 93 

para o Edital da Fundação Itaú Social. O CMDCA está discutindo a possibilidade de 94 

inverter a lógica desse processo, ou seja, de previamente analisar e aprovar os Projetos das 95 

OSCs, de forma a disponibilizar um “banco de projetos” com Carta de Chancela para as 96 

OSCs poderem mobilizar os recursos necessários para execução de seus Projetos na linha 97 

do Fomento. Esta proposta vem sendo estudada pelo CMDCA para que ocorra sua 98 

implantação em breve. Antes do encerramento da sessão, o Conselheiro Walter registrou 99 

a nota de falecimento no dia de hoje, do Dr. José Roberto Hansen, médico do SAMU e 100 

grande militante da área da saúde no município de Campinas. O CMDCA registra com 101 

pesar o seu falecimento e reconhece a sua importância na construção de políticas públicas 102 

que beneficiaram inclusive o público da infância e da adolescência em nosso município. 103 

Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, e eu, Claudio Roberto Raizaro, 104 

lavrei a presente ata. 105 


