
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Campinas. Aos dez dias de junho de dois mil e vinte e dois às treze
horas e trinta minutos deu-se início a primeira chamada da reunião extraordinária do
Conselho  ocorrida  por  meio  de  videochamada  através  da  Plataforma  Sala  Virtual
Campinas.  Constatou-se  que  não  havia  quórum  suficiente  para  deliberação,  sendo
necessário aguardar o ingresso de um número maior de conselheiros na reunião. Alguns
minutos depois, conferido o quórum, foi verificado que já havia o número regimentar
mínimo para deliberação. Estiveram presentes: Titulares da Sociedade Civil: Maristela
Succi Bosso, Ana Lúcia da Silva Batista, Ricardo Leite de Moraes e Adriana Cristina da
Silva Arten. Suplentes da Sociedade Civil: Flávio de Azevedo Levy, Miriã Pereira de
Lima,  Jeanne  Maria  Madureira  de  Camargo  Rodrigues  e  Andréia  Pereira  Ferraz.
Titulares do Poder Público: Maria Angélica Bossolane Batista, Maria José Geremias,
Flávia  Martins  Guimarães  e  Marcelo  Bandiera  Sálvio.  Suplentes  do  Poder  Público:
Giovanna Puosso Labbate e Carolina de Souza Ramires. Esteve presente a convidada
Kellye  Ribas  Machado  (Procuradoria  PMC).  Justificativa  de  ausência:  Patrícia
Rodrigues Silva Paes, Rafael Soares Pimentel Alberto e Letícia Francyne Lourenço de
Mello Arriel.  Ordem do Dia. PAUTA ÚNICA: Deliberação sobre a Resolução de
Repasses  do FMDCA, a  título de  Subvenções  Sociais.  Dando início  à  reunião,  a
Presidente do CMDCA, Maria Angélica, agradeceu a presença de todos e o esforço para
atenderem à convocação para esta Reunião Extraordinária. Iniciou sua fala explicando a
importância de termos antecipado esta pauta para hoje, em virtude dos prazos exíguos
que teremos a cumprir  após a aprovação da Resolução de Repasses do FMDCA de
2022,  a  fim de  que  as  transferências  de  recursos  possam ter  início  ainda  este  ano.
Destacou que houve um trabalho conjunto entre a Diretoria Executiva e a equipe da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos
(SMASDH) a fim de realizar uma leitura minuciosa da minuta da resolução, sanando
todas  as  possíveis  dubiedades  ou  problemas  conceituais  que  pudessem  ocasionar
problemas  de  entendimento  e  interpretação  em  quaisquer  etapas  do  processo.
Justamente em função deste cuidado, a Procuradora da SMASDH, Dra. Kellye Ribas
Machado, participou da reunião para apontar sua sugestão de um ajuste que ela entendia
que  seria  pertinente  no  artigo  31,  cuja  proposta  difere  um  pouco  do  documento
inicialmente  disponibilizado  aos  Conselheiros.  Apesar  de  o  texto  enviado  ter  sido
revisado por um grande grupo de profissionais, inclusive em reunião realizada nesta
segunda-feira,  dia 06 de junho, entre a Diretoria Executiva e a SMASDH, pequenos
detalhes do artigo 31 acabaram não sendo notados e poderiam ficar melhor escritos com
a nova proposta de redação que a Dra. Kellye apresentou aos Conselheiros. Tratou-se da
correção de um termo que poderia causar alguma confusão, já que havia um parágrafo
primeiro no artigo 31 que trazia  uma previsão de prorrogação de ofício que parecia
abarcar todas as situações ali previstas nos incisos, quando, na realidade, a prorrogação
de ofício ocorre apenas quando acontece o atraso na liberação de recursos por parte do
Município. Assim, Dra. Kellye propôs a reorganização do artigo em quatro parágrafos,
com ideias bem delineadas e separadas, o que deixou mais evidente a compreensão da
hipótese em que cabe a prorrogação de ofício. Também sugeriu a inserção no caput do
artigo 31 da palavra “inicial” no trecho que trata da vigência máxima da parceria, pois
assim  seria  possível  que  parcerias  com  prazo  de  12  meses  também  tenham  a
possibilidade de prorrogação por mais dois meses. A proposta atualizada do artigo ficou
assim delineada:  Art. 31 As parcerias a serem celebradas em virtude desta Resolução
terão vigência mínima de 02 (dois) e máxima inicial de 12 (doze) meses, a contar da
data de publicação do extrato no diário oficial do município. § 1º. A vigência prevista
no caput poderá ser prorrogada de ofício no caso de atraso na liberação de recursos
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por parte do MUNICÍPIO, por período equivalente ao atraso; § 2º  A vigência prevista
no caput poderá ser prorrogada, pelo período máximo de 02 (dois) meses, mediante
solicitação  justificada  com  os  motivos  que  causaram  o  descompasso  da  execução,
formalizada pela organização da sociedade civil, a ser apresentada ao CMDCA, por
meio de peticionamento intercorrente em processo administrativo eletrônico no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, com  no mínimo 60 (sessenta) dias antes do término
inicialmente  previsto.  §  3º  A  solicitação  de  prorrogação  da  vigência  prevista  no
parágrafo  antecedente,  será  submetida  ao  gestor  (a)  da  parceria,  eventualmente  à
avaliação  técnica  da  política  pública  competente  ou  da Coordenadoria  Setorial  de
Convênios  e  Prestação  de  Contas,  e,  em  caso  de  aprovação  será  formalizado  o
respectivo Termo de Aditamento. § 4º. Para as parcerias cujo prazo de vigência seja de
2 (dois) meses, o prazo para a solicitação de prorrogação prevista no § 2º º será de 30
(trinta) dias antes do termo inicialmente previsto, na mesma forma nele prevista.  Esta
foi  a  única  alteração  proposta  ao  texto  original  da  minuta  que  já  havia  sido
disponibilizado  aos  Conselheiros  para  leitura  prévia.  Assim,  não  havendo  nenhuma
outra  proposta  de  alteração  e,  estando  os  Conselheiros  suficientemente  esclarecidos
sobre o conteúdo da Resolução, foi aberto regime de votação para que se manifestassem
pela aprovação ou não da Minuta da  Resolução de Repasses do FMDCA, a título de
Subvenções  Sociais.  Instaurado  o  regime  de  votação,  a  minuta  da  Resolução  foi
aprovada  por  unanimidade  e  seguirá  para  publicação.  Finalizada  a  pauta  única  que
compunha a ordem do dia, às 14h01, encerrou-se a Reunião Extraordinária e eu, Ana
Lúcia da Silva Batista, Segunda Secretária, lavrei esta ata.
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