
Ata  de  sessão  extraordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente de Campinas, realizada aos onze dias de janeiro de 2022 às quatorze
horas,  realizada  por  meio  de  videochamada,  através  da  Sala  Virtual  Campinas.
Estiveram presentes: Titulares da Sociedade Civil: Claudete de Lima, Maristela Succi
Bosso,  Leonardo  Duart  Bastos  e  Patrícia  Rodrigues  Silva  Paes.  Suplente  pela
Sociedade  Civil:  Rita  de  Cássia  Viotti.  Titulares  do  Poder  Público:  Mariana  Barão,
Elaine  Cristina  Garcia  Ramos de  Sousa,  Sérgio  Luis  Giacomello  e  Thalles  Jordane
Almeida Oliveira. Suplente do Poder Público: Andrea Maria Campedelli Lopes. Foram
justificadas as ausências de Carlos Renê Fernandes de Oliveira e Maria José Geremias.
A vice-presidente Mariana justifica a ausência do presidente Renê e dá inicío a reunião
propondo a inclusão de pauta sobre os relatórios financeiros e balancetes do FMDCA
referentes aos meses de outubro e novembro de 2021, o que foi aceito por todos os
presentes.  PAUTA 1 -  Pedido do Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP
para prorrogação de prazo para início  da execução do projeto referente  ao Edital
01/2020. Mariana esclarece que as pautas do dia sobre repasse de recursos que não
se efetivaram são bem específicas e não refletem quaisquer questionamentos sobre a
seriedade dos trabalhos realizados pelas organizações da sociedade civil. Com relação
ao  CEDAP,  a  Secretaria  Municipal  de  Assistência  Social  recebeu  primeiramente  a
solicitação e a encaminhou ao CMDCA informando a impossibilidade de prorrogar o
início da execução do projeto aprovado de setembro/2021 para janeiro/2022, pois não
há esta previsão definida no Edital. A posição da diretoria executiva é acatar o parecer
da Secretaria  e devolver o processo para as providências administrativas cabíveis.
Após consulta através pelo chat da sala, o pedido do CEDAP foi negado por oito votos.
2 - Pedido do Projeto Lona das Artes para prorrogação do prazo de vigência do termo
de fomento referente à Resolução 038/2020. Após a identificação pelo jurídico e pela
área técnica da Secretaria de Cultura de que a prorrogação da vigência deste termo
de fomento ocasionaria a convergência de duas fontes de recursos do FMDCA para
uma mesma atividade, a diretoria executiva do CMDCA propõe ao colegiado a não
aprovação da solicitação da entidade. Colocado em votação, o pedido do Projeto Lona
das Artes é negado por sete votos. 3 - Processos de repasse de recursos de entidades
que não puderam formalizar parceria referente à Resolução CMDCA nº 021/2021. Dois
processos  são  trazidos  para  a  reunião,  o  da  ACECAMP  –  Associação  Cultural  e
Esportiva Campeã e o do Projeto Lona das Artes. Mariana explica que no caso da
ACECAMP não houve tempo hábil para formalização do termo de fomento ainda no
ano de 2021, após uma solicitação de adequação do projeto feita pela poder público.
De acordo com a lei municipal autorizadora dos repasses, só é possível formalizar o
fomento dentro do exercício de 2021. O caso do Projeto Lona das Artes já passou por
consulta  do  colegiado  no  último  mês  de  dezembro,  tendo  sido  aprovado  o
arquivamento  do processo  por  problema semelhante  a  pauta  anterior,  ou  seja,  a
sobreposição da execução de dois termo de fomento para de atividades com o mesmo
objeto  sem  a  possibilidade  de  adequação  dado  o  final  do  exercício  de  2021.  A
instituição  apresentou  ao  Conselho  um recurso  contra  a  decisão  do  colegiado  no
último dia 4 de janeiro. Mariana lembra que no caso dos projetos das resoluções de
repasse  que não alcançaram êxito  para  a  formalização ou que por  algum motivo
tiveram que devolver parte dos recursos, os valores continuam direcionados para as
entidades e estarão disponíveis em uma próxima resolução de repasses do Conselho.
Colocados em votação, o recurso do Projeto Lona das Artes foi  recusado por sete
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votos e o processo da ACECAMP ficou decidido pelo arquivamento por sete votos. O
conselheiro Sérgio diz que acata os pareceres técnicos e jurídicos sobre os processos
de  repasse  de  recursos  mas  pontua  que  no  caso  da  ACECAMP,  a  Secretaria  de
Esportes recebeu uma notificação da Secretaria de Assistência Social no dia 17 de
dezembro  e  após  isso  se  apressou  para  que  a  entidade  fizesse  as  adequações
necessárias no plano de trabalho, o que foi possível no dia 29 de dezembro, quando o
processo foi devolvido à Secretaria de Assistência Social. Sérgio aponta que dada a
aproximação do final  do ano orçamentário, o processo poderia ter seguido para o
CMDCA sem a etapa relatada que se  mostrou desnecessária  e  pede para que as
Secretarias  considerem  isso  nos  próximos  anos.  4  – Relatórios  financeiros  e
balancetes  contábeis  do FMDCA referentes  aos  meses de outubro e novembro de
2021. A conselheira Maristela apresenta ao colegiado os resultados financeiros dos
meses ressaltando que em outubro o saldo disponível efetivo era de R$ 8.288.058,12
e no mês de novembro de R$ 8.538.009,67. Colocados em votação, os relatórios e
balancetes foram aprovados por unanimidade. A conselheira Mariana Barão agradece
aos conselheiros a participação e o trabalho feito durante toda a gestão 2020-2021 e
avisa que a próxima reunião será no dia 25 de janeiro já com a nova gestão. Nada
mais  havendo  a  tratar,  foi  dada  como  encerrada  a  reunião  às  catorze  horas  e
quarenta minutos.
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