
Ata de sessão ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Campinas, realizada aos oito dias de março 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, Ricardo Leite de Moraes, Celina da Costa
Dias Silva e Adriana Cristina da Silva Arten. Suplentes da Sociedade Civil: Flávio de Azevedo Levy,
Ana Flávia Silva Luz, Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini, Miriã Pereira de Lima e Andréia Perei-
ra Ferraz. Titulares do Poder Público: Maria Angélica Bossolane Batista, Maria José Geremias, Rafael
Soares Pimentel Alberto, Flávia Martins Guimarães, Marcelo Bandiera Sálvio e Andréa Maria Campe-
delli Lopes. Suplentes do Poder Público: Clébia Alves Campos Oliveira, Giovanna Puosso Labbate,
Fernando Henrique Martins, Rejane Maria Rios Fleury Trautwein e Carolina de Souza Ramires. Convi-
dados: Lincoln (ABC) e Vera Lia Cardoso Teixeira (Associação Daniel Mendez). A vice-presidente Ce-
lina inicia a reunião pedindo que os conselheiros do poder público recém-nomeados se apresentem bre-
vemente ao colegiado. PAUTA Expediente. 1 – Leitura, discussão e aprovação da ata do mês de feve-
reiro de 2022. Ata aprovada por unanimidade. 2 – Justificativas de ausências. A conselheira Ana Lúcia
da Silva Batista justificou a ausência. Ordem do dia: 1 – Recomposição da diretoria executiva. Com a
entrada dos novos conselheiros e saída de Mariana Barão da presidência do Conselho, a Conselheira
Patrícia, representante da OAB relata que um representante de sociedade civil questionou a necessidade
de refazer toda a eleição de todos os cargos da Diretoria Executiva. Maria José pediu esclarecimento
sobre a legitimidade na eleição e permanência de Celina como vice-presidente, já que houve o voto de
Mariana nela. A Conselheira Patrícia propõe ratificar o resultado, visto que os presentes em data de
eleição têm totalidade suficiente para a manutenção do resultado, pois os votos foram dos titulares e
houve apenas três titulares substituídos. Os resultados da eleição do vice-presidente, único cargo com
duas candidatas, ficou em 10 a 3. Colocada em votação, a ratificação do resultado da eleição da direto-
ria executiva no dia vinte e cinco de janeiro foi aprovada por unanimidade. Aproveitando o ensejo, Ce-
lina propõe que se ratifique também as decisões do colegiado do mês de fevereiro, a saber: registro pro-
visório do Instituto Robert Bosch, registro provisório da Associação Sem Chuteiras Familiares e Ami-
gos do Futebol, resolução sobre a revalidação bianual de registros e inscrições, minuta da lei de sub-
venção e a resolução de permissão de destinações direcionadas ao FMDCA. Colocada em votação, to-
das as deliberações do colegiado no mês de fevereiro foram ratificadas por unanimidade. 2- Indicação
de representante do poder público para a vaga de titular e suplente na Comissão de Ética Permanente
dos Conselhos Tutelares. Rafael será indicado como titular e Fernando será o suplente. 3 - Indicação de
representante para a vaga de suplente no Comitê do SIMASE. A conselheira Carolina da Secretaria de
Justiça será indicada como suplente no Comitê Gestor do SIMASE. 4 - Indicação de representante para
a vaga de titular no Conselho Municipal de Segurança Pública. O conselheiro Marcelo será indicado
como representante titular. 5 - Indicação de representante para a vaga de suplente na Comissão Munici-
pal para Gerenciamento em Campinas do Projeto Estadual do Leite “VIVALEITE”.  A conselheira Re-
jane será a representante suplente, em substituição à ex-conselheira Leila. 6- Indicação de representante
para a vaga de titular na Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Sau-
dável. A conselheira Maria José será a representante titular em substituição à ex-conselheira Elaine. 7-
Indicação de representante para a vaga de suplente no Conselho Municipal de Educação. O conselheiro
Fernando será o representante suplente em substituição à ex-conselheira Leila. 8- Indicação de repre-
sentante para a vaga de suplente Comissão do Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do Traba-
lho Infantil. A Conselheira Andréia Ferraz será indicada como suplente para as reuniões da Comissão
do PETI. 9 - Aprovação de resolução complementar para contratação de prestador de serviços para as
atividades virtuais do CMDCA. Maristela ressalta a importância da continuidade dos trabalhos de di-
vulgação dos assuntos do Conselho. Celina propõe que seja aprovada a quantia de até dezessete mil e
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seiscentos reais para um contrato de doze meses que atenda a necessidade de apoio técnico para a reali-
zação das atividades como as lives, postagens em redes sociais e criação de artes para as campanhas.
Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 10 - Proposta de alteração no nome da
Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes (VDCCA). Flávia
explica que tem chegado à Comissão outros assuntos relacionados à violência contra crianças e adoles-
centes que extrapolam o âmbito doméstico e propõe a alteração do nome da Comissão para Comissão
de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes, com a sigla alterada para EVCCA. Colo-
cada em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. 11 - Criação de Comissão voltada a Primeira
Infância.  A conselheira Flávia ressalta  a importância do assunto ser discutido permanentemente no
Conselho, propondo a criação de uma Comissão. Colocada em votação, a proposta é aprovada por una-
nimidade. Inclusão de pautas:  12 -  Aprovação do registro definitivo do Programa de Aprendizagem
Profissional  da  Associação Daniel  Mendes.  Amanda relata  o  parecer  positivo  da  Comissão  Jovem
Aprendiz emitido após ajustes da entidade. Colocado em votação, o registro foi aprovado por unanimi-
dade. 13 - A instituição COF – Centro de Orientação Familiar solicitou prorrogação de dois meses para
realização do projeto aprovado para o Edital de Chamamento do CMDCA. A instituição atrasou a con-
tratação de recursos humanos e agora no final do encerramento do termo de fomento pretende abrir
nova turma para prestar o serviço. A diretoria executiva compreende que o atraso na aplicação do recur-
so foi decisão administrativa da instituição e não aceita a justificativa para o não início das atividades
na vigência formalizada. Colocada em votação, a solicitação de prorrogação é negada por unanimidade.
Celina avisa que o Conselho está organizando uma live sobre vacinação infantil. A conselheira Andrea
da Secretaria de Saúde ressalta que no momento apenas 40% das crianças com idade elegível estão va-
cinadas em Campinas e que a ideia da live é tirar dúvidas sobre vacinação juntamente com o Departa-
mento de Vigilância Sanitária, sugerindo as datas de 17 ou 22 de março. Sugere-se também gravar para
ficar no site ou facebook do CMDCA. Celina pede apoio da SMASDH, SMS, SME, SME, SMCT, dis-
parar o convite para os servidores, e serviços para os usuários crianças e adolescentes usando o what-
sapp. Celina avisa que o colegiado será convocado para uma reunião extraordinária na próxima sema-
na, no dia 16 para escolha do novo presidente do Conselho. Nada mais havendo a tratar, a vice-presi-
dente agradece a presença de todos encerrando a reunião às quinze horas e trinta e cinco minutos, e eu,
Flávia Martins Guimarães, lavrei a presente ata.
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