
  Relatório de ações do CMDCA 

GESTÃO 2018/2019 

 

Período: dia 23/01/2018 a 31/12/2019 

No período acima referido o CMDCA realizou uma série de ações que serão relacionadas a 
seguir: 

GT da Conferência com reuniões quinzenais às quartas-feiras - composição conforme publicado 
em DOM de 02/08/2018: 

- XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – foram realizadas as pré 
conferências em 5(cinco) regiões da cidade  com 1414  participantes e nos dias 18, 19 e 20 de 
outubro de 2018 foi realizada a Conferência que contou com 1264 participantes além de 48 
articuladores que formaram a comissão de organização e colaboradores , definindo-se ao final  
28 propostas para maior participação das crianças e adolescentes no CMDCA, melhorias na 
gestão democrática do FMDCA e para o enfrentamento das diversas formas de violência contra 
crianças e adolescentes, reuniões para discussão e propostas de ações relacionadas aos temas 
sugeridos na conferência , aconteceu 01 reunião com os delegados eleitos no dia 28/06/2019 
na Estação Cultura com 25 participantes.; 

Diretoria Executiva (Leila, Fred, Mariana, Rodrigo, Renê e Felipe) e Comissão eleitoral (Leila, 
Fred, Mariana, Rodrigo, Renê, Claudete, Kelly e Felipe) reuniões semanais às terças-feiras. 

- Preparação e execução do processo de eleição dos Conselheiros Tutelares (ainda em 
andamento) – foram recebidas 246 inscrições, das quais 91 foram deferidas e, após as provas 
de conhecimentos e psicológica, 53 candidatos foram aprovados para o processo eleitoral. Um 
candidato indeferido foi acrescentado a esse grupo, em atendimento a liminar expedida por juiz 
da comarca de Campinas; 

Comissão Eleitoral dos Representantes da Sociedade Civil – Membros: Rodrigo, Lucia, Sueli, 
Jaqueline (OAB) e Ariane (OAB). 

Foram realizadas 3(três) reuniões visando preparação e publicação dos materiais referentes à 
realização do pleito, bem como avaliação e deferimento das inscrições. A eleição foi realizada 
em 03/12 no Auditório do CEPROCAMP, com 16(dezesseis) candidatos. Foram eleitos 7(sete) 
conselheiros titulares e 7(sete) suplentes. 

Diretoria Executiva 

Reuniões semanais às terças-feiras.  Um total de 79 reuniões ordinárias. 

Reuniões com as comissões, OSCs, outros conselhos, técnicos da Secretaria de Assistência Social 
e de outras secretarias, outros CMDCAs, com o Ministério Público e com os secretários da 
Assistência Social, Educação, Cultura, Saúde e Esportes. Além da visita ao CMDCA de Belo 
Horizonte – MG. 

Encaminhamento de toda a correspondência recebida pela secretaria do CMDCA e das 
comissões. 

Atualização das informações no site, no facebook e no portal da PMC. 

- Repasse de recursos destinados a organizações da sociedade civil, via imposto de renda – Em 
2018 foram contratados 55 projetos, um por organização, no valor total de R$ 3.804.567,09 e 



em 2019 estão em fase final de análise 76 projetos num valor total de R$ 4.064.027,72. Os 
projetos abrangem políticas da assistência social, educação, saúde, cultura e esportes; 

- Foi dado andamento na preparação de um edital de projetos a serem financiados com recursos 
do FMDCA no valor total de R$ 8 milhões. O texto está em fase final de aprovação pelo 
Colegiado, para ser enviado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência 
e Direitos Humanos (SMASDH), com previsão de efetivação em 2020; 

- Atualizada e publicada nova edição do ECA para ampla distribuição à população de atendidos 
nas organizações do sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes, bem como 
técnicos e professores que trabalham nesse segmento – inicialmente foram publicados e estão 
sendo distribuídos 4.000 exemplares, sendo que mais 3.000 já estão contratados para 
publicação posterior; 

- Apoio ao evento setembro amarelo de valorização da vida – como meio de incentivo a maior 
participação de adolescentes e jovens nessa campanha; 

- Campanha do IR 

Campanha 2018 de doações via imposto de renda: enviada listagem de empresas doadoras à 
Executiva com sugestão de envio a elas de certificado de agradecimento - Lançamento oficial da 
Campanha do Imposto de Renda (Leão Solidário) em 22/11/2018 no Salão Azul da Prefeitura 
Municipal de Campinas. 

Campanha 2019 de doações via imposto de renda: Foram enviadas várias sugestões à Diretoria 
Executiva. Melhorias nos relatórios mensais de disponibilidades financeiras. A Comissão 
solicitou várias melhorias que já foram implementadas pelo Coordenador do Fundo - Melhorias 
na página do FMDCA. A Comissão sugeriu ao Coordenador do Fundo algumas melhorias que 
estão sendo trabalhadas junto à IMA - Lançamento oficial da Campanha do Imposto de Renda 
(Leão Solidário) em 12/12/2019 no Salão Azul da Prefeitura Municipal de Campinas e publicação 
de novo folder da campanha.  

- O Colegiado do CMDCA realizou no período 28 reuniões, sendo 21 ordinárias e 7 
extraordinárias, destaque-se que em todas essas reuniões o Colegiado obteve quórum para 
deliberação; 

- O CMDCA possui atualmente 7 (sete) Comissões Permanentes, todas com orçamento próprio, 
das quais participam, além de conselheiros de direitos, outros interessados da rede de 
atendimento e, por meio delas, realizou uma série de ações elencadas a seguir: 

 

Comissão de Prevenção e Defesa de Crianças e Adolescentes 

Reuniões na 1ª terça-feira de cada mês 

Composição: 

Coordenadora: Lúcia Decot Sdoia (Instituição Padre Haroldo Rahm) 

Thaís Ferreira 

Paulo Henrique Dias 

Sara Pires 

Solange Lucena 

Jocymara Santos 



Vanessa A. Cruz 

Luciana P. S. Rodrigues 

Giovanna Puosso 

Michelle C. De Sousa 

Carolina Diniz 

Renata G. de Camargo 

Antônio C. Cremasco 

Marcia L. de Souza 

Rosana Amaral 

Nathalia P. Zague 

Thiago Lusvardi 

Helena G. Pereira 

Micheli T.D. Pereira 

Jailton Silveira 

Maria C. Saraiva 

Priscila Graner 

- Realizou em 2018 o evento “Fortalecendo a Inclusão e a Rede de Apoio da Criança e do 
Adolescente” – participação de cerca de 120 pessoas da rede de atendimento. 

- Realizou em 2019 o evento “Diálogos em Rede: Fortalecendo a Prática para a Prevenção e 
Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente” – Público alvo: profissionais da rede de garantia 
de direitos de crianças e adolescentes – 2 palestrantes e 5 oficinas temáticas desenvolvidas por 
organizações da sociedade civil do município. 

- Realizou um total de 17 reuniões com uma média de 11 participantes por reunião. 

 

Comissão de Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes – VDCCA 

Reuniões na última terça-feira de cada mês 

Coordenadora: Suely M. Guirado (CRAMI) 

Elaine Lisbôa 

Márcia Monteiro 

Maraiza Moreira 

Andréa Cristina Penedo 

Jessica Nunes 

Verônica Rosa 

 Mirella H. Moraes 



Raquel de A. N. Rocha 

Fabiola M. Silva 

Márcia M. S. Camillo 

Júlia O. Mattiello 

Vilma A. da Silva 

Mirella H. Moraes 

Célia C.B. R. Ricci 

Margareth Aguilar 

Géssica Porto de Oliveira 

Raquel A.N.Rocha 

Maria Angélica B. Batista 

Ana Vitória G.Bacchetto 

Carolline S. A. Viel 

Insp. Crissati 

Bianca Pironelli 

Elaine P. M. Barros 

Juan Cassaro 

Waldiney J. Biz 

Roberta L. Medeiros 

Natan C. Volpini 

Airton P. Junior 

Synthia C. Figueiredo 

Graziela S. F. Brianezi 

Flávia M. Guimarães 

- Realização de eventos em comemoração ao 18 de maio, em 2018 e 2019, de forma 
descentralizada, portanto nas 5 (cinco) regiões da cidade – foram realizadas muitas ações 
durante as semanas em que caia o 18 de maio, com grande participação dos adolescentes em 
palestras, passeatas, fita tela (exibição de filme com discussão do conteúdo), tudo visando 
conscientização da população para o fenômeno das violências contra crianças e adolescentes, 
atingindo um público estimado em 10.000 pessoas a cada ano. 

- Formação em violência sexual contra crianças e adolescentes para a rede de proteção social 
especial de média complexidade, ministrada pela psicóloga Rosemary Peres Miyahara – foram 
6 módulos, com participação de cerca de 250 profissionais. 

- Atualização e impressão da Cartilha de Orientação da VDCCA para distribuição na rede de 
atendimento para profissionais e atendidos – foram impressos e distribuídos 3.000 exemplares. 



- Preparação do projeto de atendimento do suposto autor de violência sexual, revisado em 2019 
passando a receber o nome de “Ressignificar”. 

- Preparação do III Seminário da comissão a ser realizado ainda em 2019. 

- Preparação da formação para os profissionais das Proteções Sociais: Básica, Média e Alta 
Complexidade, Educação, Saúde, Conselho Tutelar e Vara da Infância e da Adolescência. 

- Realizou um total de 16 reuniões com uma média de 20 participantes, além de outras 33 
reuniões de preparação de eventos. 

 

Comissão do Jovem Aprendiz: 

Reuniões na 2ª segunda-feira de cada mês 

Composição: 

Coordenadores:   Frederico José Atílio (ABBA) até o dia 31/07/2019 e Felipe G. da Silva 
(Coordenadoria da Juventude) a partir do dia 01/08/2019, conforme comunicado publicado 
nesta data. 

Ronaldo Cardonia 

Janaina Bueno 

Luiz Mendes 

Sabrina F. Costa Gibin 

Veridiana Pelegrino 

Marcia Letícia B. De Sousa 

Lilian Suzeli Gibin 

Eliana de Almeida Sonego 

 Flávia Ruiz 

Silvia Pereira 

Ana Paula A. F. Pinke 

Roberta C. Demonte 

Sandra R. S. Balbino 

Vera Lúcia Teixeira 

Vera Lúcia C. Leone 

Eliana Rodrigues 

Fernanda Bubulla 

- Realizou um total de 20 reuniões em 2018 com uma média de 10 participantes por reunião. 

- Realizou 3 (três) visitas técnicas. 

- Deu parecer favorável a 3 (três) pedidos de registros provisórios e 1 (um) definitivo. 



- Deu parecer desfavorável a 1 (um) Pedido de registro. 

- Organizou, em abril de 2019, o movimento “Campinas pela Aprendizagem” com palestra de 
Rosangela Borota com tema voltado ao Jovem Aprendiz. 

- No movimento, que envolveu as Instituições de Aprendizagem, em 24/04, que é o Dia 
Internacional de Aprendizagem, foi organizada uma passeata dos Jovens Aprendizes com 
concentração no Largo do Rosário e participação de cerca de 900 jovens. Neste mesmo dia foi 
instituída e publicado no Diário Oficial do Estado a “Semana Estadual da Aprendizagem” a ser 
comemorada de 22/04 a 29/04 de cada ano. 

Comissão de Medida Socioeducativa (MSE): 

 Reunião na última segunda-feira de cada mês 

Composição: 

Coordenadora: Rita de Cássia Viotti (SETA) 

Adilaine Juliana S.Vedovello 

Moisés Session da Costa 

Maria Aparecida G.O. Modenesi Barbosa 

Flávia Martins Guimarães 

Adriana Zoccal Arvati 

Larissa Mazzotti 

Tânia Maria de Cássia Marcucci Oliveira 

Juliana R. S. Fanelli 

- Ofereceu a capacitação sobre o tema “Desafios do técnico no trabalho com adolescentes 
vulneráveis” – ministrada por Cenise Monte Vicente. 

- Realizou o V Seminário de MSE Meio Fechado e Aberto – participação de 300 pessoas. 

- Promoveu a Supervisão do Grupo Gestor do Plano Municipal Decenal do Atendimento 
Socioeducativo – realizada por Paulo Malvasi em 2018 e 2019. 

- Realizou a pesquisa junto aos órgãos de justiça para entendimento do cenário atual de 
adolescentes e jovens no universo do ato infracional. 

- Preparou e convidou organizações para compor o Comitê Gestor da Medida Socioeducativa 
que foi implantado oficialmente no município. 

Conforme Lei 15.744/2019 publicada no Diário Oficial do Município de 26/04/2019, a partir da 
implantação do Comitê Gestor SIMASE, a Comissão de Medidas Socioeducativas foi extinta. 

Portaria nº 92.344/2019 publicada no Diário Oficial do Município de 29/07/2019 que nomeou o 
Comitê Gestor responsável pela gestão do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo – 
SIMASE: 

CMDCA: 

 Titular: Rita de Cássia Viotti 

Suplente: Mariana Barão 



 

 Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos: 

 Titular: Maria Aparecida Giani Oliva Modenesi Barbosa 

Suplente: Juliana Rodrigues de S. Fanelli 

 

 Secretaria Municipal de Saúde: 

 Titular: Carlos Eduardo Cantusio Abrahão 

Suplente: André Santos Di Trani 

 

 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: 

 Titular: Renata Ferreira Baronti 

Suplente: Alexandre Spencer Rampazo Vasconcellos 

 

 Secretaria Municipal de Cultura: 

 Titular: Renata Alexsandra da Silva 

Suplente: Rosa Paula Selhi 

 

 Coordenadoria da Juventude – SMASDH: 

 Titular: Camila Cheffer Costa 

Suplente: Felipe Gonçalves de Silva 

 

 Secretaria Municipal de Educação: 

 Titular: Flavia Martins Guimarães 

Suplente: Fernando Henrique Martins 

 

 Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública: 

Titular: Elaine Cristina Borin da Silva 

Suplente: Kely Cristina Mendes da Costa 

 

 COMEC: 

 Titular: Adilaine Juliana Scarano Vedovello 

Suplente: Larissa Mazzotti Santamaría 

 



Comissão da Alta Complexidade: 

Reunião na 3ª quinta-feira de cada mês 

Composição: 

Coordenadora: Érika Pereira (AEDHA) 

Maria José Geremias 
Vera Regina de Almeida 
William Genésio Mazolini 
Josane Rossi Lazaretti 
Carlos Gustavo Pereira Leite 
Mariza Abraão Martins 
Silvia R. Araújo Stancatti 
Joyce Elaine Ezequiel Sá dos Santos 
Jaqueline Mônica da Silva Francelino 
Márcia Cristina Barboza 
Ana Carolina Pereira da Silva 
Gilmara Correa de Oliveira Fogaça 
Viviane Santos 
Débora Quirino dos Santos 
Fábio Barbieri Nunes 
Henara Batista 
 
- Realizou 10 reuniões em 2018 com uma média de 17 participantes por reunião. 

- Principais assuntos discutidos e encaminhados em 2018: cronograma de atividades e seminário 
de acolhimento institucional. 

- Realizou o Seminário de Acolhimento Institucional, com os palestrantes: Dora Martins, Valeria 
Pássaro, Renata Azevedo, Paulo Malvasi, Isabel Penteado e Jorge Arthur. Presença de cerca de 
300 participantes, profissionais das áreas da assistência social, educação e saúde. 

- Realizou até outubro de 2019 seis (6) reuniões, com uma média de 12 participantes por reunião. 

- Realizou o Seminário Internacional de Acolhimento Familiar, com os palestrantes: Jesus Palacios 

\ Jane Valente\ Sandra Sobral\ Paulo Delgado\ Bel Bitencourt etc. Participação de cerca de 270 

profissionais das áreas da assistência social, educação e saúde. 

- Realizou a Formação de Coordenadores da Alta Complexidade tendo como palestrante Maria 

Leila Montiani Palma, com a participação de 17 coordenadores. 

 

Comissão de Registro: 

As reuniões acontecem conforme demanda. 

Composição: 

Coordenadora: Ruth (Grupo Primavera) 

Carlos Eduardo (Obra São João Bosco) 

Simone (CEDAP) 

- Parecer favorável em 12 pedidos de registro definitivo em 2018. 



- Parecer favorável para revalidação de registros em 2019 de 136 OSCs. 

- Cancelamento de registros de 08 OSCs na revalidação em 2019. 

- Parecer favorável em 03 pedidos de registro inicial em 2018 e de 02 pedidos em 2019. 

- Cancelamento de 02 registros iniciais de OSCs em 2018 e de outros 2 em 2019. 

- Visitas a 02 OSCs com solicitação de registro em 2019. 

- Orientação por telefone a 05 OSCs sobre registro no CMDCA. 

- Encaminhamento para parecer das áreas técnicas das Secretarias em 10 pedidos de registro 
em 2018 e de 8 pedidos em 2019. 

- Encaminhamento de 08 pedidos de registro à Comissão do Jovem Aprendiz para parecer em 
2018 e 4 pedidos em 2019. 

- Em 2018 foram realizadas 15 reuniões com OSCs sobre seus pedidos e foram feitas 10 
solicitações de esclarecimentos. Em 2019 foram feitas 8 solicitações de esclarecimentos. 

- Em 2018 foram realizadas 10 atualizações de arquivos. 

- Arquivamento de 03 pedidos por falta de documentação adequada. 

- Foram realizadas 14 reuniões em 2018 e 20 em 2019, com participação média de 3 pessoas. 

Comissão de Finanças e Orçamento: 

Reuniões na última segunda-feira de cada mês 

Coordenador: Rodrigo Otávio Teixeira Neto 
Claudete de Lima 
José Aparecido Rocha 
Lúcia Decot Sdoia 
Mariana Barão 
- Realizou 12(doze) reuniões em 2018 e 16(dezesseis) em 2019 com média de 03 pessoas por 
reunião. 

- Pedidos de remanejamento de recursos: 28(vinte e oito) sendo que 25(vinte e cinco) deles 
receberam parecer favorável e 3(três) parecer desfavorável. Vários retornaram às OSCs para 
correção antes de obterem o parecer favorável. 

- Pedido de prorrogação do Termo de Fomento: 8(oito) sendo que 7(sete) receberam parecer 
favorável e 01(um) parecer desfavorável. 

- Pedido de recurso para OG com Plano de Aplicação: 3(três) todos com parecer favorável. 

- Balancete contábil mensal: 22(vinte e dois) todos com parecer favorável. 

- Relatório de disponibilidades financeiras mensal: 23(vinte e três) todos com parecer favorável. 

- Balanço anual do FMDCA 2018: Encaminhado à Executiva com parecer favorável. 

- Preparação da previsão orçamentária do FMDCA para 2020. 

- Relatórios de multas depositadas no FMDCA: Tomados ciência e encaminhados à Executiva. 

- Campanha 2019 de doações via imposto de renda: Enviadas sugestões à Diretoria Executiva. 



- Melhorias nos relatórios mensais de disponibilidades financeiras: Comissão solicitou várias 
melhorias que já foram implementadas pelo Coordenador do Fundo. 

- Melhorias na página do FMDCA: Comissão sugeriu ao Coordenador do Fundo algumas 
melhorias que estão sendo trabalhadas junto à IMA. 

 

 

 


