
Aos oito de junho de dois mil e vinte e um às quatorze horas, reuniram em sessão virtual 1 

ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, 2 

presidida pelo Presidente Carlos Renê Fernandes de Oliveira. Participaram da reunião os 3 

conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Carlos Eduardo 4 

R. Sacolli, Maristela Succi Bosso, Newton César Caetano Monteiro, Leonardo Duart Bastos, 5 

Claudete Lima e Patrícia Rodrigues Silva Paes. Suplentes da Sociedade Civil: Rita de Cássia 6 

Viotti e Mara Eliane Moreira Aleixo. Titulares do Poder Público: Flávia Martins Guimarães, 7 

Sérgio Luís Giacomello. Suplentes do Poder Público: Renata Alexsandra da Silva, Felipe 8 

Gonçalves da Silva, Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva, Marcelo Bandiera Sálvio e Márcia 9 

Maria Simões Camillo. Este presente na reunião a Sra. Mônica da entidade ABBA. Expediente: 10 

1- Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de maio de 2021. Fica aprovada por 11 

unanimidade pelos conselheiros. 2 - Justificativa de ausência: Mariana Barão, Maria José 12 

Geremias e Tânia Maria de Cássia Marcucci Oliveira. Ordem do dia: 1  – Apresentação das 13 

ações do 18 de Maio: O grande desafio era fazer uma atividade respeitando o distanciamento 14 

social devido a Pandemia. Realizando um comparativo com 2020 as LIVES eram novidade e 15 

para os Organizadores existiu a preocupação de tornar este momento cansativo, entretanto 16 

as  atividades online alcançam mais pessoas e o desafio de potencializar todas as ações que 17 

aconteceram no município. O processo de divulgação realizado pelas redes sociais, o debate 18 

promovido na TV Câmara  sobre a Política de Enfrentamento a Violência contra a Criança e o 19 

Adolescente coordenador por vereadoras do Município teve uma grande abrangência. O 20 

conselheiro Leonardo destaca a importância da articulação do sistema de garantia de direitos e 21 

também a importância da articulação intersetorial. A lives aconteceram nos dias dezenove e 22 

vinte de maio. A live do dia dezenove  com o tema “A articulação do sistema de garantia de 23 

direitos no enfrentamento à exploração sexual contra a criança e adolescentes'' teve 172 24 

visualizações, já a live do dia vinte com o tema: “A articulação interproteções no enfrentamento 25 

à exploração sexual contra criança e adolescentes” em apenas um dos canais atingiu duzentos e 26 

setenta e oito visualizações. As duas lives tiveram as transmissões ao vivo pelo canal do 27 

Youtube e pelo Facebook do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes 28 

de Campinas. O Coordenador da comissão elucida que para próxima reunião irá propor um 29 

Plano de Trabalho que possibilite mobilizar as Organizações Sociais para que cada mês uma 30 

Organização realize uma atividade para que o evento não foque apenas no mês de Maio, sendo 31 

discutido o ano todo. Outro ponto importante é sobre os orçamentos, Leonardo deixa a sugestão 32 

para a aprovação do orçamento para as ações sejam pautados no mês de novembro para que haja 33 

tempo hábil para os trâmites administrativos e financeiros. Finalizando, aponta que a 34 

foram  positivas as ações.  Item 2 – Registro definitivo do Abrigo Institucional “Lar Tia Mel” da 35 

UNIASEC – União de Ajuda Amor e Salvação em Cristo. Apresentado ao colegiado e sem 36 

nenhum apontamento que impedisse o Registro Definitivo para a Organização, o colegiado 37 



aprovou por unanimidade. Item 3 – Registro provisório da RENAPSI – Rede Nacional de 38 

Aprendizagem, Promoção Social e Integração: Com a palavra Felipe, Coordenador da Comissão 39 

do Jovem Aprendiz, elenca os pontos que torna impeditivos para a concessão do registro à 40 

Organização, tais como: Não foram apresentadas informações sobre a Articulação Institucional / 41 

Intersetorialidade / Parcerias no Município de Campinas, conforme prevê a Resolução CMDCA 42 

nº 039/2013, Anexo I, item 2.3;  No quadro de recursos humanos, consta apenas 1 (um) instrutor 43 

de formação para 7 (sete) cursos de aprendizagem profissional, enquanto que no calendário de 44 

atividades todos os cursos acontecem nos mesmos dias e nos mesmos horários. A interessada 45 

deve identificar e relacionar quadro de recursos humanos envolvidos na execução do 46 

Programa/Serviço com: nome/escolaridade cargo/carga horária SEMANAL/regime trabalhista; 47 

Ainda no quadro de recursos humanos, a profissional Erica Braga Mendonça está relacionada 48 

com o cargo de assistente social, enquanto sua formação acadêmica é de “superior completo em 49 

ciências sociais”. Seu cargo deve ser compatível com a formação acadêmica;  Os cursos 50 

Frentista, Varejo, Linha de Produção e Logística são exclusivos para jovens maiores de 18 51 

(dezoito) anos de idade, logo não são objeto para análise desta Comissão, os quais devem ser 52 

suprimidos do processo de registro;  e esta Comissão identificou que a infraestrutura física 53 

apresentada pela interessada não está de acordo com a Resolução CMDCA nº 039/2013, art. 18, 54 

que prevê: “A entidade deverá possuir, na base territorial do Município de Campinas, a 55 

infraestrutura física adequada para o desenvolvimento de cada curso, descrevendo no plano de 56 

trabalho e no plano de cada curso, os equipamentos, instrumentos e capacidade instalada para as 57 

ações, em função dos conteúdos, duração, número e perfil dos participantes.” Destaca-se ainda 58 

que para uma sala de atendimento, considera-se espaço destinado ao atendimento 59 

individualizado de famílias e indivíduos, sendo um ambiente que garanta a privacidade do 60 

atendimento prestado. As famílias e ou indivíduos devem sentir-se seguros para relatar as 61 

situações vivenciadas e para a construção de vínculo com os profissionais da instituição. Como 62 

na recepção, a sala de atendimento deve conter material informativo e que possibilite a 63 

identificação com a população do seu território. Diante destes apontamentos, o colegiado por 64 

unanimidade votou pelo  não registro. Item 4 – Relatórios e balancete contábil do FMDCA 65 

referentes ao mês de março/2021: Com a palavra, Maristela, Conselheira e Primeira Tesoureira, 66 

apresenta ao colegiado os documentos contábeis referentes ao mês de março/21, do Fundo 67 

Municipal da Criança e Adolescente, passando item por item em todos os documentos e 68 

menciona os valores provisionados, realizados e arrecadados através de campanhas como a 69 

Destinação de Imposto de Renda, repasses de multas dentre outros. Informou que em março/21 70 

o saldo financeiro em conta corrente era de R$ 31.015.021,15 sendo que deste valor:  R$ 71 

25.777.323,41 estão comprometidos com as Resoluções aprovadas (neste ano e em anos 72 

anteriores), pelo colegiado e que o saldo atual disponível para outras liberações é de R$ 73 

5.237.697,64. Carlos Renê agradece pela apresentação e pela transparência da Comissão, 74 



deixando a sugestão de que esses valores sejam estampados no site deste Conselho como forma 75 

de transparência para a sociedade. 5 - Devolutiva das Comissões e Grupos de Trabalho do 76 

CMDCA: retirada da pauta.  Inclusões de Pautas: 1- Registro da Organização Associação de 77 

Apoio ao tratamento das Crianças Cardiopatas - Coração Curumim: Patrícia,Coordenadora da 78 

Comissão de Registro, elucida através de um breve histórico sobre a Organização que vem por 79 

meio dessa Comissão requerer o Registro definitivo. Há de informar que em seu quadro de RH a 80 

Organização é composta em sua totalidade por voluntários e que  por este motivo a Organização 81 

vem solicitar uma dilatação de prazo por seis meses para a adequação. Patrícia elucida que na 82 

Resolução que norteia os trabalhos da Comissão não consta impeditivos para este ponto. Diante 83 

das ponderações a sugestão apresentada é conceder o prazo de seis meses para adequação do 84 

quadro de recursos humanos e só após a concessão do registro definitivo. Aberto para os 85 

conselheiros iniciarem a votação fica aprovado por unanimidade à proposta. 2- Campanha 86 

Mobiliza Campinas - FEAC: Carlos Renê elucida ao colegiado o requerimento da FEAC para o 87 

aporte financeiro  ao Projeto Mobiliza Campinas. Foram apresentados ao colegiado os pontos 88 

que tornaram este aporte financeiro  inviável. Esta ação vem acontecendo desde o ano de 2020, 89 

mas em virtude do longo período de pandemia houve a necessidade da complementação dos 90 

recursos, por isso a ideia de fazer essa verificação junto ao CMDCA. Foi analisado 91 

juridicamente o pedido e foram apontados impedimentos legais para o aporte financeiro 92 

oriundos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes de Campinas. Existiram 93 

reuniões para analisar os cenários e achar meios  legais para ação que tem todo seu mérito, 94 

porém não foi possível caminhar com a segurança jurídica legal. Tendo os impedimentos legais 95 

não é aprovada a utilização dos recursos  financeiros do Fundo Municipal da Criança e 96 

Adolescente para esta ação. 3- Edital Itaú Social: Renê apresenta ao colegiado o Edital que está 97 

aberto para o envio de Projetos. No ano de 2020 este conselho enviou o Projeto, porém não fora 98 

aprovado e diante deste cenário o convite se estende para que as comissões presentes neste 99 

conselho enviem no prazo de quinze dias uma proposta de projeto. Tendo todas as comissões 100 

enviadas às propostas, serão apresentadas ao colegiado na reunião de julho, a fim de aprovar 101 

uma única proposta que representará o CMDCA de Campinas. Nada mais havendo a tratar, 102 

Carlos Renê encerrou a reunião às 15h50, e eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a presente 103 

ata.  104 


