
Ata de sessão ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Campinas, realizada aos oito dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois às catorze horas, realizada por
meio de videochamada através da Sala Virtual Campinas. Estiveram presentes: Titulares da Sociedade
Civil: Maristela Succi Bosso, Patrícia Rodrigues Silva Paes, Ana Lúcia da Silva Batista, Ricardo Leite
de Moraes, Celina da Costa Dias Silva, Adriana Cristina da Silva Arten e Simone Rita Zanelato. Su-
plentes da Sociedade Civil: Flávio de Azevedo Levy, Ana Flávia Silva Luz, Amanda Cristina Fabri Do-
nadon Pedrini, Miriã Pereira de Lima, Norberto Mattei e Jeanne Maria Madureira de Camargo Rodri-
gues. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Elaine Cristina Garcia Ramos
de Sousa, Flávia Martins Guimarães e Andréa Maria Campedelli Lopes. Suplentes do Poder Público:
Giovanna Puosso Labbate. Convidados: Silvia Elena Villas Boas (Instituto Robert Bosch) e Ana Pucci-
ni (Associação sem Chuteiras Familiares e Amigos do Futebol).  Expediente: 1- Leitura, discussão e
aprovação das atas das reuniões de dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Atas aprovadas, exclusiva-
mente por membros da gestão anterior. 2- Informes: Justificativas de ausências. Sem justificativas. Ma-
riana Barão pede a palavra e informa ao colegiado sobre a identificação de nomeações pelo poder pú-
blico de pessoas que já adentrariam o terceiro mandato, o que a lei não permite, sendo ela uma destas
pessoas. Assim, comunica seu desligamento do CMDCA e de outros servidores, e que em breve serão
nomeados outros servidores com a mesma potência de trabalho. Se coloca à disposição para ajudar e
agradece os tempos de partilha de ações. E que deseja compor comissões que forem viáveis. Celina,
Vice-Presidente, acolhe a fala da Mariana, afirmando que há tristeza em todos, e que irão seguir com a
condução o melhor possível. Maristela agradece a qualidade do trabalho ofertado. Mariana encerra sua
fala requisitando a união do colegiado, unindo suas diferenças para compor um único trabalho, no ca-
minho do diálogo. Ordem do dia: 1- Registro provisório do Instituto Robert Bosch. Patrícia, da Co-
missão de Registros esclarece que o objetivo da entidade é incentivar a permanência do estudo de jo-
vens da Rede Pública e o assessoramento, contato direto apenas pelo programa Formare, franquia soci-
al, visando qualificar o adolescente para o mercado de trabalho. Sílvia, consultora do Instituto, apresen-
ta detalhes do mesmo que pode ser visto na documentação enviada. Potencializar para o mercado de
trabalho. Registro provisório aprovado por unanimidade. 2 - Registro provisório da Associação sem
Chuteiras Familiares e Amigos do Futebol. Houve em primeira análise a observação de disparidade
entre o propósito e os recursos, e também problema quanto ao espaço físico. Ana Lídia, assessora da
Associação sem Chuteiras, esclarece que trabalha no Santa Lúcia, trabalham com crianças via futebol,
cujo projeto foi aprovado pela lei de incentivo ao esporte. A organização usa um espaço público, que
encerrou em 2021 e já foi renovada. Patrícia Paes informa que já foi juntado o contrato de uso do espa-
ço. Aprovado por unanimidade. 3 - Revalidação bianual de registros e inscrições no Conselho. Celi-
na informa que será necessária a revalidação dos registros no período de 11 de fevereiro a 11 de abril
do presente ano. O Colegiado aprova a minuta de resolução.  4 - Minuta da Lei de Subvenção de
2022. Necessária para destinação do recurso. Aprovada por unanimidade. Maristela informa que o be-
nefício é a maior rapidez na liberação.  5 - Permissão de destinações direcionadas ao FMDCA em
2022. Resolução publicada  pelo  CMDCA para dar seguimento aos procedimentos  para destinação.
Aprovada por unanimidade, 11 votos. 6 - Indicação de representante do poder público para a vaga
de suplente na Comissão de Ética Permanente dos Conselhos Tutelares. 7- Indicação de represen-
tante para a vaga de suplente no Comitê do SIMASE. 8- Indicação de representante para a vaga
de titular no Conselho Municipal de Segurança Pública. Sugere-se aguardar a vinda de novos con-
selheiros para definir as vagas referentes aos itens 6, 7 e 8 da pauta. 9 - Flávia fala sobre Maio Laranja,
pedindo orientação para os processos de compra. Zezé sugere ir a CSAD para averiguar os procedimen-
tos e tempos. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente agradece a presença de todos e encerra a
reunião às quinze horas e quarenta minutos, e eu, Flávia Martins Guimarães, lavrei a presente ata.
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