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 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA 

 EXTRATOS 
  

  Processo Administrativo n.º  17/10/16771  Interessado : Secretaria Munici-
pal de Segurança Pública  Entidade:  SETEC Serviços Técnicos Gerais  CNPJ nº  
49.413.800/0001-23  Termo de   Cooperação   n.º  019/18  Termo de Aditamento de 
  Cooperação   n.º  011/20  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do prazo  Assinatura:  
08/09/20

 Processo Administrativo n.º  PMC.2018.00012986-43  Interessado:  Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública  Modalidade:  Pregão Eletrônico n.º 218/18  Contratada:  
TELEFONICA BRASIL SA  CNPJ nº  02.558.157/0001-62  Termo de Contrato n.º  
107/18  Termo de Aditamento n.º  145/19  Objeto do Aditamento:  Prorrogação do 
prazo  Valor:  R$ 162.240,00  Assinatura:  29/10/19
 

 SECRETARIA DE CULTURA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
 Ata 171 

 Aos quinze dias do mês de julho de 2020, às 14:30 horas, realizou-se a 171ª reunião 
do Conselho Municipal de Cultura, em caráter extraordinário e on line por conta do 
isolamento social, que contou com a presença dos seguintes conselheiros: Claudiney 
Rodrigues Carrasco, Sandra Regina Peres, Renato Piva, Rosângela da Glória Novais 
Reis, Rosângela Aparecida de Figueiredo, Mateus Tognella, Maria Claudia Miguel, 
Eros de Marcosini e Vizel, Cassiane Tomilhero Frias, Maíra Schiavinato Massei, San-
dro Alexandre Piriz, Kaian Nóbrega Maryssael Ciasca, Cauê Moreira Pereira da Silva, 
Luiz Eduardo Ramos Ferraz e Glória Pereira da Silva, em especial contamos também 
com a presença da Servidora do Gabinete do Secretário - Rosalina Odete Baptistella 
Mambre. O Presidente do Conselho e Secretário de Cultura Sr. Claudiney Rodrigues 
Carrasco deu início à reunião apresentando a seguinte pauta: Justifi cativa de Ausên-
cias, Aprovação das atas nºs 168, 169 e 170, Formas de participação da Sociedade 
Civil na Lei Aldir Blanc, Regularização e Implementação da Lei Aldir Blanc na cidade 
de Campinas e Avaliação e continuidade do Credenciamento 01/2020. Justifi cativa de 
Ausências: foi justifi cada a ausência do conselheiro Jean de Carvalho Rocha e da 
conselheira Angélica Soares. Aprovação das atas nºs 168, 169 e 170: as atas foram 
aprovadas por todos os conselheiros presentes. Formas de participação da Sociedade 
Civil na Lei Aldir Blanc, regularização e implementação da Lei Aldir Blanc na cidade 
de Campinas: O Presidente e Secretário Claudiney Rodrigues Carrasco comenta sobre 
o diálogo entre estados e municípios quanto a regulamentação, implementação e for-
mas de participação da Sociedade, os grupos estão realizando diversas discussões so-
bre todos os pontos, porém ainda é preciso aguardar a regulamentação da Lei através 
do Governo. O trabalho realmente começara após a publicação da regulamentação e 
todas as questões e dúvidas serão respondidas e resolvidas. Será encaminhado ao con-
selho o texto para criação do Comitê Gestor. Avaliação do Credenciamento 01/2020: 
A conselheira Sandra Peres faz a leitura das informações e avaliação do Credencia-
mento em execução, solicitadas pelo Fórum:  Inscrições:  388 realizadas, 375 valida-
das, 10 repetidas, 03 rascunhos ou não terminadas e 125 habilitadas.  Saneamento:  
250 inscrições, 46 não corrigidas, 28 corrigidas parcialmente, 176 corrigidas.  Total de 
inscrições habilitadas:  302.  D  ocumentações e dificuldades:  - certidões: preenche-
ram os campos, porém não geraram as certidões, anexando a página errada/não encon-
tram o endereço dos sites, anexando a página errada/tem dívidas e não emitiram a 
certidão. - Cópia do documento ofi cial com foto: anexaram documento incompleto/
anexaram RNE sem validade. - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoa Física: anexaram o CPF e CIC e não o comprovante solicitado. - Comprovante 
de endereço: anexaram documentos em nome de terceiros/anexaram documento que 
não abrem sem senha/anexaram documentos que não atuais (de 2019). - Apresentação 
do projeto (anexo I): anexaram sem assinatura/anexaram documentos diferentes dos 
anexos. - Portfólio: anexaram fotos sem legendas e datas que identifi cassem se o artis-
ta estava presente nas imagens ou o que ele executou no evento/anexaram imagens 
apenas de locais e não do artista/ anexaram portfólios que não comprovava atuação e 
experiência no mínimo de 03 anos/anexaram declaração de Imposto de renda. - Decla-
ração de Atuação no Setor e fonte de renda: anexaram sem assinatura/anexaram docu-
mentos diferentes dos anexos.  R  eclamações:  - ainda tenho que preencher no portal? 
- ainda tem que assinar os anexos. - quero mandar por e-mail. - estou devendo e não 
tenho como pagar para emitir a certidão. - Quero receber sem burocracia. - Preciso 
fazer mesmo o projeto. - Muitos documentos para essa esmola. - perdi o prazo de sa-
neamento, posso encaminhar meus documentos? - o e-mail foi para o spam, estou 
encaminhando meus documentos por e-mail. - encaminhei o documento por e-mail e 
vocês não me aprovaram, a comissão deu informação errada. (não foi a comissão que 
deu a informação) - Fiz a inscrição e não recebi resposta. (não fez a inscrição) - Fiz o 
saneamento e não fui aprovada, tenho como provar. (mandou a confi rmação da inscri-
ção do marido).  A  s medidas que a secretaria realizou para ajudar os inscritos com 
as dificuldades?  Ajudamos na emissão das certidões, para todos os outros documen-
tos, na publicação foi falado o que estava errado ou faltando. E todos os e-mail respon-
didos com as instruções corretas quanto como fazer a inscrição e quanto aos documen-
tos. Deixamos para publicar os saneamentos na sexta-feira, (mesmo podendo publicar 
na quarta-feira) para que os artistas ganhassem mais dois dias para resolver as pendên-
cias. Trabalhamos arduamente durante a sexta, sábado e domingo até de madrugada 
com o intuito de ir verifi cando as entradas dos saneamentos no e-mail e caso ainda ti-
vessem erradas, enviamos e-mail informando e orientando o que estava errado, possi-
bilitando que enviassem novamente as informações, tudo isso para que conseguissem 
realizar os saneamentos e fossem habilitados.  Como a secretaria de cultura avalia 
todo o processo e os resultados do edital até então?  Tendo em vista o encaminha-
mento do credenciamento ao cadastro efetuado junto a sociedade civil (aproximada-
mente uns 700 artistas), e-mail para o mailing da Coordenadoria do FICC e dos Pontos 
de Cultura e outros meios de divulgação e mesmo assim, obtemos apenas 375 inscri-
ções validas, esperávamos um número maior, gostaríamos de ter os 1000 credencia-
dos. Nos esforçamos para realizar um edital de repasse apenas, porém a Secretaria de 
Cultura não pode lançar um edital assistencial, para esse tipo de edital apenas a Secre-
taria de Assistência Social, e os artistas teriam que participar como os demais morado-
res da cidade. Para o Credenciamento não podemos deixar de seguir algumas leis, 
porém a secretaria fez o possível para tornar alguns documentos apenas declaração, 
assim facilitando para os inscritos. Importante lembrar que para a ação fl uir bem é 
necessário a colaboração de todos os lados envolvidos e cada um realizando e se res-
ponsabilizando por sua parte.  C  ronograma para os próximos passos de execução do 
edital: -  Cadastro no SEI (e-mail encaminhado aos habilitados em 15/07/20) - Assina-
tura do Termo de Adesão (depende do artista) - Enviar a documentação para contrata-
ção (após assinatura do Termo o habilitado receberá e-mail e link no portal cultura 

para inserir os outros anexos - prazo de 02 dias) -Após inserir os documentos será 
emitida a Nota de Empenho) - enviar o vídeo (após o inserir os anexos o habilitado 
receberá e-mail com a nota de empenho e solicitação para enviar o vídeo - prazo de 15 
dias) - Se acaso o vídeo estiver com algum problema, o habilitado terá um prazo de 05 
dias para reenviá-lo - enviar o RPA (após o envio dos vídeos o habilitado receberá e-
-mail para enviar o RPA) - realização do pagamento (após o envio do RPA o processo 
será encaminhado para pagamento, prazo de 05 dias).  Equipe responsável por esse 
processo:  - Coordenadoria Setorial de Suprimentos, Coordenadoria Setorial Financei-
ra, Gabinete do Secretário, Comissão Administrativa publicada, Diretoria de Cultura e 
Diretoria Administrativa. Continuidade do Credenciamento 01/2020:a intenção é pu-
blicar novamente em breve, vamos analisar os pontos que possam ser corrigidos e 
melhorados para atingir mais artistas e credenciados. Tendo em vista a avaliação ex-
posta, os conselheiros apontam algumas sugestões para melhorar a próxima edição do 
Credenciamento, como: Cronograma com as etapas, publicado juntamente com o cre-
denciamento, incluir a participação da Pessoa Jurídica - MEI, facilitar as assinaturas 
na documentação, diminuir para 06 meses o tempo de atuação, padronizar a declara-
ção de endereço, ter no portal o material passo a passo para emissão de certidões, pa-
dronizar os endereços dos sites (no Diário Ofi cial é publicado diferente com pontua-
ções e separações), analisar a questão do currículo e portfólio, diminuir o grau de 
exigência no anexo do Projeto, analisar o item que fala sobre a renda, aumentar o 
tempo de saneamento. Todas as sugestões serão estudadas e a minuta do credencia-
mento atualizada e após encaminhada via e-mail para aprovação dos conselheiros. 
Não tendo mais nada a acrescentar, o Secretário de Cultura e Presidente do Conselho 
Claudiney Rodrigues Carrasco, encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 
Nada mais havendo ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu, Sandra 
Regina Peres lavro a presente ata.
 

   

 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA 
 Ata 172 

 Aos vinte e nove dias do mês de julho de 2020, às 14:30 horas, realizou-se a 172ª 
reunião do Conselho Municipal de Cultura, em caráter ordinário e on line por conta 
do isolamento social, que contou com a presença dos seguintes conselheiros: Clau-
diney Rodrigues Carrasco, Sandra Regina Peres, Renato Piva, Rosângela da Glória 
Novais Reis, Rosângela Aparecida de Figueiredo, Mateus Tognella, Maria Claudia 
Miguel, Eros de Marcosini e Vizel, Ramiro Gonçalves da S. Rodrigues, Maíra Schia-
vinato Massei, Sandro Alexandre Piriz, Kaian Nóbrega Maryssael Ciasca, Cauê Mo-
reira Pereira da Silva, Inácio Brito Moreira de Azevedo, Luiz Eduardo Ramos Ferraz 
e Glória Pereira da Silva, em especial contamos também com a presença da Servi-
dora do Gabinete do Secretário - Rosalina Odete Baptistella Mambre. O Presidente 
do Conselho e Secretário de Cultura Sr. Claudiney Rodrigues Carrasco deu início à 
reunião apresentando a seguinte pauta: Justifi cativa de Ausências, Indicação de um 
conselheiro para fazer parte do Conselho Diretor do Fundo de Assistência à Cultura-
-FAC, Regularização e Implementação da Lei Aldir Blanc na cidade de Campinas 
e Credenciamento 01/2020. Justifi cativa de Ausências: foi justifi cada a ausência do 
conselheiro Jean de Carvalho Rocha e das conselheiras Angélica Soares e Cassiane 
Tomilhero Frias. Indicação de um conselheiro para fazer parte do Conselho Diretor 
do Fundo de Assistência à Cultura-FAC: Foi indicada a conselheira Maíra Schiavinato 
Massei. Regularização e Implementação da Lei Aldir Blanc na cidade de Campinas: 
O Presidente e Secretário Claudiney Rodrigues Carrasco informa que alguns assuntos 
estão sendo discutidos, porém ainda não temos a regulamentação da Lei. O Secretário 
apresenta o procurador Oscar, que fi cará a disposição dos conselheiros para consulta 
com referência a documentações da Lei e Comitê Gestor. O conselheiro Kaian Nóbre-
ga Maryssael Ciasca informa que já tem um modelo de PL para o Comitê Gestor, vai 
encaminhar através da Câmara Municipal de Campinas. Credenciamento 01/2020: O 
conselheiro Kaian Nóbrega Maryssael Ciasca faz a leitura das respostas sobre as al-
terações no credenciamento: - Relançamento do Credenciamento com modelo aberto 
permanente até chegar aos 698 inscritos, sem prazo de data para encerrar. Não pode, 
porque tem um número defi nido de pessoas que devem ser credenciadas, ou seja, 698. 
Então, a proposta é que abra por 15 dias. Se nesses 15 dias forem inscritas 698 pessoas 
ou mais, encerramos e, se forem mais que 698, habilitamos, credenciamos, fazemos 
sorteio e contratamos. Se não atingirmos os 698, prorrogamos por mais 15 dias e as-
sim sucessivamente. Caso depois de aberto mais 15 dias, ultrapasse os 698, fazemos 
sorteio apenas dos que se inscreverem nessa etapa e encerramos. - Incluir Modelo de 
Autodeclaração de endereço; Será incluído. - Ajustar as nomenclaturas dos arquivos 
que são solicitados, para não haver divergências; será realizado. - Assinatura única 
para todos os elementos, deixando nítido que se aceite a assinatura digital; Não será 
preciso assinatura digital, mas apenas campo para preencher e concordar, quando for 
algum tipo de declaração. - Facilitar o acesso aos links para não ocorrer erros de dire-
cionamento de link; ok será realizado. - Reduzir a exigência de 3 anos para o mínimo 
possível; Foi reduzida para 06 meses. - Retirar Justifi cativa, Resultados esperados e 
público Alvo; Foram retirados, menos o público-alvo que será opcional. - Não pedir 
portfólio, o currículo é sufi ciente; É preciso comprovação de que a pessoa atua no se-
tor cultural, na área em que ela desenvolverá o projeto. - Ter guia de emissão das cer-
tidões (utilizar o material do Fórum?); vamos providenciar material atualizado para o 
novo credenciamento. - Credenciamento por pessoa física e pessoa jurídica (incluindo 
MEI); incluído. - regularizar inscrições de projeto por vídeo - verifi car possibilidade; 
Não será possível, porque não temos condição de recursos humanos e tecnológica no 
momento. - Verifi car a possibilidade de diminuir o número de certidões. Caso não, que 
saia por escrito uma justifi cativa do jurídico do pq não pode, com indicação de que foi 
estudado formas facilitadas de contratação; Não é possível, seguimos os documentos 
solicitados na lei para contratação, porém as certidões serão encaminhadas na etapa 
de contratação e não na etapa de inscrição. - Melhorar a redação que diz que a pessoa 
não pode ter nenhuma outra renda pra participar deste edital, para não ser excludente, 
visto que a própria secretaria posteriormente passou a permitir essa participação; será 
analisado para melhora da redação. - Verifi car a possibilidade da contratação ser feita 
por uma empresa municipal, SANASA, já que o dinheiro é dela, para facilitar a bu-
rocracia. Tendo em vista que a verba é patrocínio, o contrato já está assinado, a verba 
já está depositada no FAC e seguimos a legislação. - Pedimos que seja respondida a 
questão levantada - qual é a forma de contratação da Sinfônica”, já que é dinheiro pú-
blico também e grande parte desta documentação não é exigida; Seguindo a lei como 
qualquer outra contratação e com todos os documentos exigido, a contratação para a 
Orquestra segue o mesmo procedimento legal. A minuta será encaminhada por e-mail 
para todos os conselheiros analisarem. Não tendo mais nada a acrescentar, o Secretário 
de Cultura e Presidente do Conselho Claudiney Rodrigues Carrasco, encerra a reunião 
agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo ser tratado, deu-se por encerra-
da a reunião, da qual eu, Sandra Regina Peres lavro a presente ata.   


