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REUNIÃO EXTRAORDINARIA 16/11/2011
Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada no dia dezesseis de novembro do ano de dois mil e onze, as
dezoito horas, nas dependências da Casa dos Conselhos, sito a Rua Joaquim André, nº
895 ,Centro, Piracicaba – SP., estando presentes os senhores: Fábio do Amaral Sanches;
Keila Arruda N. Valente; Maria Aparecida de Brito Vitti Pedro M. Kawai; Claudia
Maria do Amaral Fischer; Nelma Paula de Almeida Valentin; Luis Antonio Penteado;
Antônio Massola Neto. Ausentes: Iara Aparecida Rodrigues; Rosa Maria F. Pompeu;
Paulo Sergio Spolidoro; João Francisco R. de Godoy. Ausentes com justificativa: Maria
Regina Setto de Godoy e Tatiane Aparecida N. Gasparotti. Convidados: Mario Mioto
(voluntário); Maria Angela (Branca) da Secretaria Municipal de Esporte. O Sr
Presidente iniciou os trabalhos, apresentando-nos os senhores Gustavo Yamada e
Angelo Vieira, da Empresa de propaganda e marketing OZONIO10, os quais expuseram
os trabalhos de marketing promocional referente a campanha Fumdeca 2012, que será
inserido no site do CMDCA e divulgado pela imprensa local. Ato contínuo, fez-se a
apresentação dos projetos, que concorreram para a obtenção de recursos do
Fumdeca/2012, somando-se 21 projetos, sendo que cada entidade apresentar até no
máximo 03 (três) projetos. Após a análise efetuada pela Comissão FUMDECA, e de
acordo com as normas editadas preliminarmente, a comissão encaminhou-os à plenária
para apreciação final, concluindo-se que 03 (três) entidades tiveram seus projetos
reprovados por não se adequarem as exigências, a saber: Associação Atlética
Educando pelo Esporte, motivado pela terceira vez consecutiva a apresentação do
mesmo projeto, sem apresentar anteriormente resultados satisfatórios; Associação de
Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba (AUMA), motivo: está irregular com
documentação e apresentou fora de prazo; Escola de Mães Professora Branca Motta
de Toledo Sachs, motivo: não se enquadra em nenhum eixo. Quanto aos demais
projetos, foram apreciados pela plenária, deliberando-se o que segue: Associação
Metodista de Ação Social - AMAS, Projeto “Adequar para melhor atender” Finalidade:
Adaptação do imóvel. Participou de 02 atividades dentre as 12 ocorridas no ano. Obteve
6 votos a favor e 1 contra. Tipo de Despesa: RH e Consumo; Aprovado para receber o
Certificado no valor de R$ 51.912,85, sendo valor do Projeto R$ 47.193,35 com
ressalva de apresentar ao CMDCA até o dia 22/11 a planta do imóvel com as
modificações assinada por engenheiro civil. Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais de Piracicaba - APAE, teve 3 participações, apresentou 2 (dois) projetos
a “Musica Vida, Viva Vida” Finalidade: Desenvolvimento de Potencialidade e Educação
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Musical, inserindo os alunos em meios culturais e funcionais da cidade. Obteve 6 votos
a favor e 1 contra. Tipo de Despesa: RH e Mat Consumo. Aprovado para receber o
Certificado no valor de R$168.905,55, sendo: Projeto: R$ 153.355,50, sendo R$
15.355,00 contra partida , com ressalva de readequar alguns materiais de consumo para
permanente. B) Projeto “Atletas Especiais” Finalidade: Natação, atletismo e canoagem,
para contribuir na redução da obesidade, stress, depressão e hipertensão arterial. Obteve
5 votos a favor e 2 contra, preliminarmente esse projeto foi protocolado com o título de
“Atletas em Ação”, com observação da convidada Sra. Maria Angela, alertou-nos que
no mercado já existe um programa com esse nome, daí então a readequação para o título
em questão aprovado. A segunda ressalva, ficou para analisar se será o mesmo
coordenador para os 02 (dois) projetos ASSOCIAÇÃO BETEL - ACONCHEGO,
participou de 2 atividades Projeto “Aconchego” Finalidade: Atividade Sócio Educativa
a criança vitima de HIV/AIDS. Obteve 6 votos a favor e 1 contra . Tipo de Despesa:
RH e Mat permanente; Aprovado para receber o Certificado no valor de R$ 81.216,66,
sendo R$ 7.383,33 contra partida e R$ 73.833,33 projeto, com ressalva para
fiscalização e para o acompanhamento para 2013. Associação de Assistência aos
Portadores de Necessidades Especiais – Visão - AVISTAR Projeto “Educando”
participou de 8 atividade. Não sendo aprovado em primeira instância por não enquadrarse em nenhum eixo. Decidiu-se pela reapresentação de novo projeto, para apresentar até
o dia 22/11. Associação Sindrome de Down de Piracicaba, participou 2 atividades.
Projeto “A Brasilidade de Todos Nós”. Não sendo aprovado em primeira instância, por
não enquadrar-se em nenhum eixo. Decidiu-se pela reapresentação de novo projeto,
para apresentar até o dia 22/11. Casa do Bom Menino - participou de 3 atividade.
Projeto “Aprendendo Diferente” não sendo aprovado em primeira instância por não
enquadrar-se em nenhum eixo. Decidiu-se pela readequação do projeto, para a
apresentação até o dia 22/11. Centro de Reabilitação Piracicaba - Participou de 01
atividade. Projeto “Capacite II ” Finalidade: Oferecer capacitação gratuita para pessoas
com deficiência, que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Obteve 7
(sete) votos a favor Tipo de Despesa: RH, Permanente e Operacional Aprovado para
receber o Certificado no valor de R$ 122.527,68, sendo R$ 11.138, 88 contra partida e
R$ 111.388,80 do projeto. Centro Social de Assistência e Cultura da Paróquia São
José - CESAC - participou de 3 atividades Projeto “ECA – Construindo Laços para a
Cidadania Cultural”. Finalidade: Desenvolver o estudo do ECA e da cultura
piracicabana entre educadores, crianças e suas famílias, obteve 7 votos a favor.
Aprovado para receber o Certificado no valor de R$ 16.100,15, sendo R$ 1.463,65
contra partida e R$ 16.336,50 o valor do projeto. Centro Regional de Registros e
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Atenção aos Maus Tratos na Infância – CRAMI - participou de 3 atividades. Projeto
“Enfrentamento a violência sexual”, Obteve 7 votos a favor. Aprovado para receber o
certificado no valor de R$ 95.385,76, sendo R$ 8.671,43 contra partida e R$ 86.714,33
valor do projeto. Escola de Pais – Secção Piracicaba - Projeto: “Capacitar Pais, Mães,
Cuidadores e Educadores”. Finalidade - trabalho a ser desenvolvido no interior da
Fundação Casa. Obteve 7 votos a favor .Aprovado para receber o Certificado no valor
de R$ 5.872,90, sendo R$ 533,90 contra partida e R$ 5.339,00 valor do projeto.
Associação Franciscana de Assistência Social Madre Cecília - Lar Escola participou
de 9 atividades. Apresentou 3 (três) projetos a “Cultura: Um jeito de transformar”.
Finalidade Atividades culturais, como forma de melhorar a qualidade de vida, através
da educação musical, dança e teatro. Obteve 3 votos a favor e 4 contra .Tipo de
Despesa: RH; b) Projeto “Esporte e Lazer: Arte de bem viver”, finalidade atividades
de educação física, recreação e lazer como meio de garantir o direito a brincar,
socializar , movimentar-se e ampliar o saber. Obteve 6 votos a favor e 1 contra . Tipo de
Despesa: RH. Aprovado para receber o Certificado no valor de R$ 49.501,46, sendo R$
4.500,13 contra partida e R$ 45.001,33 valor do projeto. C) Projeto “Aprendendo a ser
feliz” finalidade: ações preventivas e de combate a drogas, estimulando a não
violência. Obteve 7 votos a favor Aprovado para receber o Certificado no valor de R$
76.334,86, sendo R$ 6.939,53 contra partida e R$ 69.395,33 valor do projeto. Lar
Franciscano de Menores - participou de 2 atividades. Projeto “Transportando com
Segurança”.Finalidade: aquisição de veículo. Tipo de despesa – “investimento”. Obteve
7 votos a favor . Aprovado para receber o Certificado no valor de R$ 87.857,00, sendo
R$ 7.987,00 contra partida e R$ 79.870,00 valor do projeto. Creche Lygia Amaral
Gobbin – participou de 2 atividades. Projeto “Berçário, Espaço Criativo e Feliz” .
Finalidade: Adequação e reforma do berçário. Obteve 7 votos a favor . Tipo de
Despesas: “Investimento” aprovado para receber o Certificado no valor de R$
42.563,24, sendo R$ 3.869,39 contra partida e R$ 38.693,85 valor do projeto. Pastoral
do Serviço da Caridade PASCA/SEAME - participou de 10 atividades apresentou 2
projetos a) Projeto: “Orientação, Apoio e Acompanhamento a Pré Adolescentes e ou
Adolescentes”. Obteve 5 votos a favor e 2 contra. Aprovado para receber o Certificado
no valor de R$ 20.420,40, sendo R$ 1.856,40 contra partida e R$ 18.564,00 valor do
projeto. B) Projeto “Brincar para Desenvolver”. Obteve 7 votos a .Aprovado para
receber o Certificado no valor de R$ 21.866,35 sendo R$ 1.987,85 contra partida e R$
19.878,50 valor do projeto. Associação de Pais e Amigos da Escola Educação Passo a
Passo participou de 2 atividades. Projeto: Trabalhando AVD (atividade de vida diária) e
AVP (atividade de vida prática). Finalidade: recursos para prevenção de saúde bucal,
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através de palestras ilustrativas, com apresentações em forma de teatro musical
realizadas pelos alunos do Passo a Passo aos alunos de outras escolas. Obteve 7 votos a
favor. Tipo de despesa: RH. Mat Consumo e Rec Operacionais. Aprovado para receber
o Certificado no valor de R$ 53.853,06 sendo R$ 4.895,73 contra partida e R$
48.958,33 valor do projeto. Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades
Motoras - SELAM Projeto “Desporto de Base” obteve 6 votos a favor e 1 contra .
Finalidade: Práticas esportivas nas comunidades. Tipo de Despesas: Materiais.
Aprovado para receber o Certificado no valor de R$ 110.000,00 sendo R$ 10.000,00
contra partida e R$ 100.000,00 valor do projeto. Oratório São Mário – Projeto
“Dançarte” Finalidade: Desenvolver potencialidades e o autoconhecimento das crianças
e adolescente, respeitando as emoções e os estados fisiológicos desenvolvendo
especialmente habilidades de movimentos. Obteve 7 votos a favor. Aprovado para
receber o Certificado no valor de R$ 9.361,83, sendo R$ 851,08 contra partida e R$
11.060,80 valor do projeto. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrada a reunião e eu Antônio Massola Neto a secretariei e redigi a presente ata, a
qual será assinada por nós.
.

Antônio Massola Neto
Secretário

Fábio do Amaral Sanches
Presidente
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