
Ata de sessão extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

de Campinas, realizada aos vinte e seis dias de setembro de 2017 às quatorze horas, em sua 2 

sede situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro. Estiveram presentes: Titulares do 3 

Poder Púbico: Maria José Geremias, Walter Rhis e Tânia Maria C.Marcucci Oliveira. Suplentes 4 

do Poder Público: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa e Renata Ferreira Baronti. 5 

Titulares da Sociedade Civil: Cláudio Roberto Raizaro, Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Ruth 6 

Maria de Oliveira, Suely M.Guirardo e Simone Zanelato.  Suplentes da Sociedade Civil: 7 

Eulanda M.Bruno. Justificaram ausência: Kelly Regina Valvassoura Correia e Diego dos Santos 8 

Sampaio. Estiveram presentes os seguintes convidados: Júlia Barradas Petroni de Senzi 9 

(Firmamentum Consultoria), Adriana Postal (Embaixadores da Prevenção) e Selma Regina 10 

Cricolo (CEESD). Pauta: Expediente -  justificativa de ausência. Após a leitura das 11 

justificativas de ausência, o presidente Rodrigo passou para a ordem do dia: 1 - Eleição da 12 

Sociedade Civil do CMDCA. Cláudio apresentou o Edital de Eleição, destacando os principais 13 

pontos, dentre eles o período de inscrição e a necessidade de os conselheiros convidarem 14 

pessoas com o perfil para atuar neste Conselho e ajudar na divulgação do Edital nas OSCs, 15 

esclareceu sobre a mudança do local para esta eleição do CMDCA, sobre documentos a serem 16 

entregues e a data da eleição, definido para o dia 01/12/2017, no CEPROCAMP – Horário: 14 17 

às 17h. Esclareceu também sobre os prazos e análise dos inscritos. Cida sugeriu que seja feito 18 

um trabalho com os coordenadores das comissões do CMDCA para incentivar os participantes 19 

em potencial a candidatar-se a eleição da sociedade civil, gestão 2018/2019. Em votação, foi 20 

aprovado por unanimidade - 09 votos a favor. 2 – Indicações dos Representantes do CMDCA 21 

para a Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares: Rodrigo esclareceu que em 22 

outubro termina o mandato da Comissão atual. Cida sugeriu a prorrogação do mandato atual, 23 

uma vez que este colegiado permanece apenas até o início de janeiro de 2018. Ficou definido 24 

que será encaminhado o pedido de prorrogação de mandato dos atuais representantes por mais 25 

dois meses para que a eleição coincida com a eleição do novo Colegiado do CMDCA. 26 

Aprovado por unanimidade com 09 votos a favor. 3 – Deliberação sobre o Demonstrativo 27 

Financeiro Analítico do FMDCA referente a agosto/2017: Demonstrativo circulou entre os 28 

presentes e, não havendo nenhuma dúvida/discussão, foi aprovado por unanimidade com 09 29 

votos. 4 – Edital do chamamento público – projetos: O presidente Rodrigo chamou atenção 30 

para os seguintes pontos: 1- A maneira que o CMDCA está lançando o edital, ou seja, a partir 31 

do MROSC o Edital deve ser publicado em parceria com a SMASA. Sendo assim, será descrito 32 

da seguinte maneira: “A Secretaria Municipal de Assistência Social Segurança e Alimentação e 33 

o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente torna público o edital. ” 2 - As 34 

propostas serão protocoladas no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Campinas, para 35 

garantir a legalidade do edital. 3 – Eixos Temáticos: O presidente Rodrigo esclareceu que como 36 

o edital do CMDCA é muito semelhante ao edital de repasse, estão sendo feitas reuniões com a 37 

equipe da SMASA e das demais Secretarias envolvidas para alinhar os pontos relevantes, 38 

evitando assim, transtornos para as entidades e o Conselho. Foram feitas algumas observações 39 

sobre os Eixos Temáticos, que estão sendo revistos pelos profissionais das secretarias: 40 

Assistência, Saúde, Esporte e Educação, ficando estabelecido o prazo até 27/09/2017 para 41 

sugestões. Rodrigo também informou que a Executiva entendeu ser importante alterar os 42 

valores dos projetos para R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) e prazos para execução de 43 



03 a 18 (três a dezoito) meses, devendo ser apresentado apenas (01) um projeto por entidade. 44 

Cláudio destacou que este edital é concorrencial. Em seguida foi apresentado o modelo do 45 

Plano de Trabalho do Edital que tiveram duas alterações: O CNPJ das unidades executoras será 46 

solicitado junto com a documentação; na planilha financeira, citava dois anexos: plano de 47 

aplicação e plano de desembolso. Esses anexos foram eliminados e substituídos por um anexo 48 

semelhante ao plano do cofinanciamento. Walter fez uma observação sobre a necessidade de 49 

orientar as instituições sobre o cuidado de não preencher a planilha financeira errada, porque o 50 

projeto não será devolvido para a entidade corrigir. Rodrigo informou que alguns itens podem 51 

ser glosados. Cida disse que as entidades devem tomar cuidado para o preenchimento da carga 52 

horária dos funcionários. Em votação o plano como um todo, aprovado por unanimidade com 53 

09 votos. O item de material permanente foi vetado. Rodrigo esclareceu os critérios de 54 

pontuação. Cada quesito vale 03 (três) pontos: nota 0 – não atende; nota 1 – atende 55 

minimamente; nota 2 – atende medianamente a nota 03 – atende plenamente. Caso o projeto 56 

receba nota zero em qualquer um dos critérios, o projeto será desclassificado. Os critérios 57 

foram votados e aprovados por unanimidade com 09 votos. Foi destacado também que os 58 

valores das parcelas não precisam ser iguais. Em votação do edital completo foi aprovado com 59 

08 votos. Sem mais a tratar, o Presidente Rodrigo encerrou a reunião e, eu, Ruth Maria de 60 

Oliveira, lavrei a presente ata. 61 


