
Aos quatorze de setembro de dois e vinte e um às quatorze horas, reuniram em sessão virtual 1 

ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, 2 

presidida pelo Presidente Carlos Renê. Participaram da reunião os conselheiros Titulares 3 

da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Carlos Eduardo R. Sacolli, 4 

Claudete de Lima e Maristela Succi Bosso. Suplentes da Sociedade Civil: Rita de Cássia 5 

Viotti. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Flávia Martins 6 

Guimarães, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa, Thalles Jordane Almeida Oliveira e 7 

Sérgio Luís Giacomello. Convidados: Ângelo Diniz - Diretor de Esportes Secretaria de 8 

Esportes; José Aparecido Rocha – Coordenador Departamental de Gestão Financeira e 9 

Contábil dos Fundos da Criança e do Adolescente e do Idoso. Expediente: 1- Leitura, 10 

discussão e aprovação da ata da reunião de agosto de 2021. Ata aprovada por unanimidade 11 

pelos conselheiros. 2 - Informes: Justificativas de ausências Patrícia Rodrigues Silva Paes 12 

e Leonardo Duart Bastos. Ordem do dia: 1) Apresentação dos trabalhos desenvolvidos 13 

com crianças e adolescentes na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: O Conselheiro 14 

Sérgio inicia sua fala apresentando Ângelo Diniz - Diretor de Esporte da Secretaria de 15 

Esportes e Lazer do município de Campinas e com a palavra agradece aos membros do 16 

Conselho pela oportunidade de apresentar os trabalhos e ações que a Secretaria desenvolve. 17 

Com a palavra o Conselheiro Sérgio elude ao colegiado sobre o trabalho, ações e atividades 18 

que a Secretaria Municipal de Esportes realiza no município. Após a reabertura dos espaços 19 

públicos, houve uma grande procura por atividades físicas.  O trabalho de retomada e os 20 

benefícios que as práticas esportivas trazem, fez aumentar o número de pessoas em busca 21 

por atividades físicas e esportivas. Campinas oferece diversas modalidades como handebol, 22 

voleibol, basquetebol, aulas de ginástica para adultos e terceira idade, atividades essas 23 

desenvolvidas em praças esportivas espalhadas por Campinas e, para além, a Secretaria de 24 

Esportes trabalha com os eventos esportivos. A cidade tem times profissionais em parcerias 25 

pública/privada nas modalidades de vôlei, basquete e futsal. A Secretaria conta hoje com 26 

vinte e três profissionais de educação física que trabalham com as atividades internas e 27 

externas. Com a ampliação e divulgação dos benefícios da atividade física a demanda para 28 

as atividades tomou grandes proporções e visando atender a população em seus diversos 29 

canais, o site da Secretaria tornou-se o canal que viabiliza as informações como grade 30 

horária, locais das atividades dentre outros. Para acessar as informações basta acessar o site 31 

campinas.sp.gov.br, ir em cidadão, administração, procurar pela Secretaria Municipal de 32 

Esportes e Lazer e lá encontrará todas informações. O conselheiro reforça que o município 33 

trabalha com edital através do Fundo de Investimento Esportivo de Campinas, o FIEC, que 34 



amplia ainda mais as opções de modalidades esportivas oferecidas para os cidadãos 35 

campineiros. Ao se comparar o seu quadro de recursos humanos com as demais Secretarias 36 

é notório o grande trabalho que esta pasta oferece aos munícipes. Reforça que esta política 37 

de atendimento à população está em todas as regiões. Encerra agradecendo a atenção do 38 

colegiado e se coloca à disposição para atender alguma dúvida. 2) Relatórios e Balancete 39 

Contábil do FMDCA referentes ao mês de junho/2021: Após apresentação dos relatórios e 40 

balancete previamente enviados a todos os conselheiros fica aprovado por unanimidade. 3) 41 

Criação de novo site do FMDCA: Renê faz um breve relato sobre o cenário do Site do 42 

FMDCA. Com o avanço das ferramentas digitais se faz necessária a atualização do site do 43 

Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes. No atual cenário o site não 44 

consegue cruzar dados com o site da Receita Federal, função essa de extrema importância 45 

para a transparência dos gastos, dar transparência aos gastos das comissões, das ações que 46 

foram deliberadas e tiveram recursos utilizados pelo FMDCA.  O site tem que ser um Portal 47 

de Transparência para demonstrar as despesas. Por vezes, o Conselho Municipal dos 48 

Direitos das Crianças e Adolescentes é notificado para dar esclarecimento ao Ministério 49 

Público sobre os recursos financeiros. Para falar com profundidade este Conselho convida 50 

José Aparecido Rocha – Coordenador Departamental de Gestão Financeira e Contábil do 51 

Fundo da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso. Aparecido apresenta um breve 52 

histórico da criação dos sites do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 53 

(FMDCA), e do Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Campinas (FMPIC), os quais são 54 

vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos 55 

Humanos (SMASDH). Com o passar dos anos foram observadas necessidades de 56 

adequações e melhorias a fim de torná-los mais acessíveis e dinâmicos, atender exigências 57 

legais de transparência, além de permitir que a área gestora possa realizar a alimentação 58 

dos conteúdos e sem custos adicionais. Ressalta que o site foi implantado em julho de 2010; 59 

e que, ao longo destes 11 anos de existência, foram realizadas melhorias pontuais, como a 60 

geração dos RECIBOS das destinações com assinatura eletrônica; Consulta da 61 

autenticidade do RECIBO no site; Inclusão de relatórios financeiros no site; dentre outras. 62 

A nova proposta vem sanar as pendências e melhorar tais tópicos como a desburocratização, 63 

melhoria na acessibilidade, acesso adaptável a qualquer dispositivo com internet, 64 

experiência intuitiva, facilidade e simplicidade na disposição das ferramentas, alteração no 65 

layout deixando-o moderno, limpo, simples e com transparência. Adequação dos relatórios 66 

atuais e novos relatórios gerenciais; Sistema AGF Geração do arquivo para envio dos dados 67 

à RFB; Atualização dos textos, dados dos relatórios, links, cadastro destinadores e OSC's 68 



do sistema e também das páginas web dos fundos. Aparecido apresenta que todo este 69 

trabalho ficará no valor de R$349.940,45 ficando para o CMDCA o valor de R$175.000,00 70 

(cento e setenta e cinco mil reais). Após a apresentação é colocado em votação e por 71 

unanimidade é aprovada a proposta pelos conselheiros presentes. 4) Situação da 72 

participação dos conselheiros no colegiado e nas comissões: Renê apresenta ao colegiado 73 

a importância dos Conselheiros nas comissões, reuniões, comitês e demais grupos de 74 

trabalho. Lembra que a cada reunião de colegiado existe um esvaziamento e que entende a 75 

demanda dos pares, mas pede o esforço pela presença. 5) Indicação de um titular e um 76 

suplente para compor o Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação 77 

Complementar: Sem indicação. 6) Indicação de dois titulares e dois suplentes para a 78 

Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares - Com as indicações e aprovação 79 

por unanimidade pelo colegiado a comissão será composta por: Carlos Renê Fernandes de 80 

Oliveira - Titular; Carlos Eduardo R. Sacolli - Suplente; ambos representando a sociedade 81 

civil. Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva - Titular; Maria José Geremias - Suplente; 82 

ambas representando o Poder Público. 7) Eleição dos representantes da sociedade civil - 83 

CMDCA biênio 2022-2023. Visando o pleito eleitoral para o próximo biênio é apresentado 84 

ao colegiado o Edital para a Eleição dos representantes da sociedade civil. Local do Pleito 85 

Eleitoral: Auditório do CEPROCAMP; Período de inscrição: 28 de setembro de 2021 até 86 

28 de outubro 2021, horário: das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00, de segunda-feira a 87 

sexta–feira, exceto feriado e/ou ponto facultativo, na sede do CMDCA; Cronograma do 88 

Processo Eleitoral: Aprovação do Edital 14/09/2021, Publicação do Edital no DOM: até 89 

20/09/2021, Período de inscrições: 28/09 a 28/10/2021, Análise das inscrições: 29/10 a 90 

09/11/2021, Publicação no DOM: 12/11/2021, Fase de recurso: 16/11 a 18/11/2021, 91 

Análise dos recursos pela Comissão: 22/11 a 24/11/2021, Publicação do resultado no DOM: 92 

25/11/2021, Assembleia de eleição: 30/11/2021, Posse dos eleitos: 11/01/2022. Para todo 93 

este processo é constituída uma comissão por representantes da sociedade civil que não 94 

concorrerão a vaga de Conselheiro para o próximo biênio, diante desta apresentação são 95 

indicados os conselheiros: Carlos Eduardo R. Sacolli, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, 96 

Claudete de Lima e Rita de Cássia Viotti. Após as ponderações, apresentação do edital e as 97 

indicações para a constituição da comissão é colocado para votação do colegiado e fica 98 

aprovado por unanimidade. 8) Deliberações dos recursos sobre a desclassificação de 99 

projetos do Edital de Chamamento Público CMDCA nº 01/2020: Após as ponderações, 100 

apresentação e de conhecimento prévio do colegiado parecer com o embasamento jurídico, 101 

fica aprovado o pedido da Organização Reprolatina Soluções Inovadoras em Saúde Sexual 102 



e Reprodutiva.  A Organização Associação Maria Eufrásia Pelletier não cumpriu um dos 103 

requisitos previstos em edital que era a entrega de toda a parte documental dentro do prazo 104 

e a mesma não cumpriu o requisito deixando pendente o CRC, sendo assim, o colegiado 105 

por unanimidade não aprova o pedido de reconsideração. Nada mais havendo a tratar, 106 

Carlos Renê encerrou a reunião às 15h55, e eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a 107 

presente ata.  108 


