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

Campinas, realizada aos dezessete dias do mês de julho de 2018, às quatorze horas e trinta 2 

minutos, em sua sede na Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 – Centro, que devido à ausência do 3 

presidente e do vice-presidente a presente sessão será dirigida pelo Conselheiro mais velho, 4 

portanto o presidente da Sessão será o Conselheiro Rodrigo. Estiveram presentes: Suplentes do 5 

Poder Público: Genésio Willian Mazolini e José Carlos de Paula Ribeiro. Titulares da Sociedade 6 

Civil: Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Lúcia Decot Sdoia, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, 7 

Ruth Maria de Oliveira e Fábio Purchatti Pereira da Silva. Suplentes da Sociedade Civil: Tatiane 8 

Frazão da Silva Zamai, Mara Eliane Moreira Aleixo e Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli e Érika 9 

Cristina Ferraz Pereira. Justificaram ausência: Eliane Márcia Martins Tortello, Kelly Regina 10 

Valvassoura Correia, Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva, Sérgio Luis Giacomello, Elaine 11 

Cristina Garcia Ramos de Sousa, Renata Alexsandra da Silva, Felipe Gonçalves da Silva, 12 

Frederico José Atílio, Claudete Lima, Rita de Cássia Viotti  e Suely Martins Guirado. PAUTA - 13 

Expediente: 1- Leitura, discussão e aprovação das atas de junho. Que foram aprovadas por 14 

aclamação; 2 - Justificativas de ausências. 3 - Processo 2017/10/25877 – repasse de recursos ao 15 

Instituto Anelo - O Rodrigo fez o esclarecimento sobre a questão da fala do representante do 16 

Anelo; 4 - Informes sobre a contratação de assessorias e palestrantes -  O Renê fez a apresentação 17 

dos requerimentos necessários para esse tipo de contratação e o material será disponibilizado 18 

para todos os conselheiros; 5 – Informes sobre doação de DVD do CPTI – O Rodrigo explicou 19 

sobre o trabalho realizado e se algum conselheiro quiser mais é só solicitar para ele; 5 - Informe 20 

sobre a impossibilidade de abertura de chamamento público para inscrição em editais de 21 

empresas – O Rodrigo esclareceu sobre a dificuldade atual do CMDCA para este tipo de 22 

encaminhamento das propostas por questões jurídicas, necessidade de um edital de chamamento 23 

público, antes do prazo de apresentar as propostas, devemos pensar se no futuro deveríamos criar 24 

um banco de propostas; Ordem do dia: 1 - Registro definitivo da entidade Associação 25 

Cultural e Esportiva Campeã – ACECAMP – Aprovado por unanimidade; 2- Relatórios 26 

financeiros do FMDCA do mês de maio de 2018 e balancetes contábeis dos meses de março 27 

e abril de 2018. – O relatório financeiro de maio e os dois balancetes contábeis de março e abril, 28 

foram aprovados por unanimidade; 3- Ausência do primeiro tesoureiro. - Aprovado por 29 

aclamação que a Eliane Márcia Martins Tortello, passe a assumir o cargo de 1a Tesoureira do 30 

CMDCA, durante a ausência do Rodrigo Otávio Teixeira Neto, atual 1o Tesoureiro; 4- Resolução 31 

de permissão de direcionamento das destinações ao FMDCA. – Foi lida a resolução 32 

principalmente nos pontos que poderiam gerar dúvidas que após a votação foi aprovada por 33 

unanimidade; 5 - Minuta de comunicado às entidades sobre a solicitação de recursos do 34 

FMDCA em próxima resolução que trate do assunto. Texto aprovado por unanimidade; 6 - 35 

Indicação de conselheiro para vaga de suplente da Comissão de Ética Permanente dos 36 

Conselhos Tutelares. Votado por unanimidade para que esse item seja pautado na próxima 37 

reunião do colegiado; 7 - Deliberação sobre a minuta do Regimento Interno do CMDCA. – 38 

Conselheiro Rodrigo leu suas sugestões aos comentários da Procuradoria da SMASDH no 39 

protocolado nº 2016/10/40972. Com relação ao item 1 do parecer da procuradora, o CMDCA 40 

optou por produzir nova redação com as exclusões sugeridas e a inclusão de “Deliberações”. 41 

Com relação ao item 2, o CMDCA optou por manter as atribuições como estão, mantendo 42 

também o inciso III. Com relação ao item 3, o CMDCA optou por manter a redação acostada à 43 

fl. 39 dos autos, sem especificar as comissões no Regimento Interno. Com relação ao item 4, o 44 

CMDCA optou por não mencionar dia e horário das reuniões no Regimento Interno e estabelecer 45 

a antecedência de cinco dias para a convocação das reuniões ordinárias e três dias para as 46 

extraordinárias. Com relação ao item 5, o CMDCA concorda plenamente com a redação 47 

apresentada nos artigos 31 a 33 (antigo 34) dos autos. Com relação ao item 6, o CMDCA 48 

concorda plenamente com a sugestão apresentada de eliminar o artigo não identificado. A 49 

sugestão de respostas foi aprovada por unanimidade e será encaminhado à Secretaria Municipal 50 

de Assuntos Jurídicos. 8 - Item incluído na Pauta - Criação do Fórum Integrado de Crianças e 51 

Adolescentes intercomissões a partir da Conferência. – Assunto deverá ser encaminhada para 52 

Comissão Organizadora da Conferência Municipal da Criança e Adolescência. 9 - Item incluído 53 



na Pauta - Solicitação de remanejamento da verba da Comissão para um Seminário de Formação 54 

Continuada, aberto a rede, no valor de R$20.000,00 - Aprovado por unanimidade. Apresentação 55 

da Comissão de Prevenção e Defesa; Foi sugerido que a Lúcia apresente para a executiva todas 56 

as alterações de planejamento e investimento da Comissão de Prevenção e Defesa. 10 - Item 57 

incluído na Pauta - Minuta de Edital de Chamamento Público. – Foi sugerido formar o grupo 58 

de trabalho. Por unanimidade foi aprovado que o GT será escolhido na próxima reunião do 59 

colegiado; A reunião encerrou-se às 17h00 e, eu, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, lavrei a presente 60 
ata. 61 


