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

de Campinas, realizada aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2018, às quatorze horas, 2 

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

Poder Púbico: Genésio William Mazolini, Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva, Ana Paula 4 

Rigobelo Farres, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa e Héliton Damasceno. Suplentes do 5 

Poder Público: Silzeth Schlichting, Maria da Graça Ávila Siqueira de Carvalho, Arlindo 6 

Dutra da Silva e Renata Alexsandra da Silva. Titulares da Sociedade Civil: Frederico José 7 

Atílio, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Lucia Decot Sdoia, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, 8 

Fábio Purchatti Pereira da Silva e Claudete Lima. Suplentes da Sociedade Civil: Tatiane 9 

Frazão da Silva Zamai, Mara Eliane Moreira Aleixo, Rita de Cássia Viotti, Carlos Eduardo 10 

Ribeiro Sacolli, Suely Martins Guirado, Margareth Maria de Almeida Wolf e Érika Cristina 11 

Ferraz Pereira. Ruth Maria de Oliveira justificou a ausência. Estiveram presentes os seguintes 12 

convidados: Eliane Márcia Martins Tortello (SMASA), Tânia Maria C. Marcucci Oliveira 13 

(Secretaria de Saúde) e Rita de Cássia Luz da Cruz Pereira (Secretaria do CMDCA). Pauta 14 

1. Apresentação dos novos conselheiros: Feita a apresentação de cada um dos conselheiros 15 

presentes, para iniciar a reunião, foi-lhes solicitada a definição de um conselheiro(a) para 16 

presidi-la e outro(a) para redigir a ata. Os Srs. Rodrigo e GenésioWilliam se dispuseram a 17 

isso, assumindo o primeiro, para efeito dessa reunião, a presidência e o segundo a redação 18 

da ata. 2. Escolha da Diretoria executiva: Sr. Rodrigo esclarece aos presentes que a diretoria 19 

executiva é formada por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º secretário e 1º e 2º tesoureiro. 20 

Informa também que há algumas pendências urgentes. Para que faça parte da executiva é 21 

necessário ser titular. A proposta inicial é que se eleja o presidente, destacando que nesta 22 

gestão será composto pelo Poder Público. A Sra. Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva foi 23 

a única a se candidatar à presidência e foi eleita por todos os presentes com direito a voto. 24 

Para a vice-presidência o Sr. Frederico José Atílio se candidata e é eleito por todos os 25 

presentes com direito a voto. Para escolha do 1º tesoureiro discutiu-se se o representante 26 

deveria ser do Poder Público ou da Sociedade Civil. Sr. Rodrigo faz a reflexão de que o 1º 27 

tesoureiro deverá compor a comissão de finanças e que o ideal seria que quem assumisse 28 

esse cargo estivesse próximo da SMASA em razão dos compromissos frequentes de 29 

assinaturas necessárias para pagamentos. Sugere ainda que o Conselho delibere que o 1º 30 

tesoureiro possa ser substituído pelo 2º tesoureiro toda vez que houver períodos de férias ou 31 

afastamento para tratamento de saúde. Informa que essa possibilidade deverá passar por 32 

consulta no Departamento Jurídico. O conselheiro Frederico José Atílio pondera que como 33 

os pagamentos exigem assinatura do(a) secretário(a) da SMASA e do tesoureiro do CMDCA, 34 

o ideal é que o 1º tesoureiro seja um representante da sociedade civil. O Sr. Rodrigo Otávio 35 

Teixeira Neto se candidata a 1º tesoureiro e, em votação, é eleito por todos os presentes com 36 

direito a voto. O Sr. Héliton Damasceno se candidata a 2º tesoureiro e é eleito por voto de 37 

todos os presentes com direito a voto. Para candidato a 1º secretário o Sr. Genésio William 38 

Mazolini se apresenta e é eleito por todos os presentes com direito a voto. Para 2º secretário 39 

o Sr. Carlos Renê Fernandes de Oliveira se candidata e também é eleito por todos os presentes 40 

com direito a voto. O Sr. Rodrigo sugere que seja agendada uma reunião da Diretoria 41 

Executiva ainda esta semana para discutir alguns assuntos pendentes e que possamos tirar 42 

um calendário para as reuniões. Indica que todos acessem o site da ABRINQ e leiam as 43 

publicações “Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente” e “Fundo 44 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente”. Sugere também que seja realizada uma 45 

formação para todos conselheiros, titulares e suplentes. Sr. Rodrigo informa sobre o Plano 46 

de Ação 2018, construído no ano anterior e elaborado a partir das comissões. A Sra. Leila, 47 

presidente, solicita a colaboração de todos durante sua gestão. Sugere que as reuniões 48 

ordinárias ocorram todas 2ª terças-feiras de cada mês e as reuniões executivas ocorram 49 

também às terças-feiras. Acordado com todos presentes que, excepcionalmente devido ao 50 

carnaval, a próxima reunião ordinária seja dia 06/02/2018, das 14h00 às 17h00 na Casa dos 51 

Conselhos.  Ficou acordado que dia 30/01/2018, às 10h00, será a reunião da Diretoria. A Sra. 52 



Tatiane sugeriu que na próxima reunião ordinária seja deliberado sobre a representação das 53 

comissões. Sr. Rodrigo explicou que as comissões têm várias atribuições. Informou ainda 54 

que no dia 07/02/2018, a partir de 14h30 haverá reunião intersecretarias coordenada pelo 55 

CMDCA, para continuidade das discussões sobre os fluxos de controle da execução de 56 

projetos aprovados em 2017 com repasse de recursos do FMDCA, uma vez que a lei 57 

13019/2014 estabelece as atribuições de diferentes instâncias para exercer esse controle, o 58 

que deverá ser realizado por cada secretaria cuja política pública seja atendida pelo projeto 59 

em execução.  Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, e eu, Genésio 60 

William Mazolini, lavrei a presente ata. 61 


