
Ata de sessão ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1 

Campinas, realizada aos oito de setembro de 2020 às catorze horas, realizada por meio de 2 

videochamada, através da plataforma Google Meet. Estiveram presentes: Titulares da 3 

Sociedade Civil: Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Claudete de 4 

Lima, Silmara Aparecida Lopes Porto, Maristela Succi Bosso e Leonardo Duart Bastos. Suplentes 5 

pela Sociedade Civil: Newton César Caetano Monteiro, Patricia Rodrigues Silva Paes, Margareth 6 

Maria de Almeida Wolf e Mara Eliane Moreira Aleixo. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, 7 

Maria José Geremias, Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luis Giacomello e Kelly Regina 8 

Valvassoura Correia. Suplentes do Poder Público: Maria Angélica Bossolane Batista, Renata 9 

Alexsandra da Silva, Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva e Paulo Vicente Bonilha Almeida. Estive 10 

presente a ouvinte: Flávia Boavista. Iniciada a Reunião Ordinária deste Conselho Municipal dos 11 

Direitos da Criança e Adolescente CMDCA de Campinas. O Presidente Carlos Renê em sua 12 

atribuição de conduzir a reunião faz abertura cumprimentando a todos os presentes. Elucida ao 13 

colegiado sobre a modalidade de votação, que diante das reuniões virtuais a votação passa ser 14 

computada pelo chat e pede a autorização da gravação da reunião, ciente deste modelo e com 15 

a autorização dos conselheiros passa ao expediente do dia. 1- Leitura, discussão e aprovação 16 

das atas de reunião do mês de agosto de 2020. Por unanimidade deste colegiado aprova-se a 17 

ata da reunião ordinária e da reunião extraordinária do mês de agosto. Passando ao item dois 18 

são justificadas as ausências dos conselheiros Felipe Gonçalves da Silva e Rita de Cássia Viotti. 19 

Com a palavra Renê sugere a este colegiado a inclusão das seguintes pautas: Registro provisório 20 

do Programa de Cursos de Iniciação Profissional da Casa dos Menores de Campinas; Registro 21 

definitivo da LBV unidade Vila Rica; Registro definitivo da Fundação Bradesco; Registro do curso 22 

Aprendiz do Futuro Desenvolvimento Full Stack; Indicação de representante para o Comitê de 23 

Ética em Pesquisa da UNICAMP; Eleição para 1º Tesoureiro; Edital de Chamamento - Alterações 24 

e definição de cronograma; Criação de Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos; 25 

Posicionamento sobre o retorno das aulas presenciais. Por unanimidade do colegiado as pautas 26 

foram incluídas na ordem do dia. Ordem do Dia. 1 - Pedido de concessão inicial de registro da 27 

entidade "Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylkama Vlieg”, Carlos Renê apresenta ao 28 

colegiado os pareceres que fundamentaram a indicação de aprovação ao registro inicial à 29 

organização.  Colocado em regime de votação, este colegiado aprova por unanimidade a 30 

concessão do registro inicial. 2 - Utilização de recursos provenientes do FMDCA, para financiar 31 

despesas com o Projeto Parques Infantis Inclusivos originários da Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 32 

Foi apresentado aos conselheiros o repasse na importância de cento e sessenta e cinco mil reais, 33 

creditado no Fundo Municipal no dia vinte e um de agosto de dois mil e vinte. Por unanimidade, 34 

o colegiado aprovou a utilização do recurso para o projeto. 3 – Adequação do valor de 35 

implantação do Projeto Ressignificar. Fora encaminhado a todos os conselheiros o documento 36 

que elucida o aporte financeiro para a implementação e execução deste novo projeto na cidade 37 

de Campinas com recurso oriundo do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. O Presidente 38 

Renê, relembra que este projeto já foi aprovado na reunião de colegiado em dezembro de dois 39 

mil e dezenove e o valor de quatrocentos e quarenta mil reais já foi aprovado para o projeto na 40 

reunião do colegiado do mês de agosto, e que neste momento à discussão se dará sobre a ótica 41 

da revisão do valor. Aberto a palavra ao colegiado, a Conselheira Claudete faz menção do e-mail 42 

enviado a todos, solicitando maiores esclarecimentos dos valores apresentados para a 43 

implantação do projeto. A conselheira faz uma comparação com os valores repassados às 44 

organizações que desenvolvem serviços na linha do projeto e que gostaria de maiores 45 



esclarecimentos. Angélica, conselheira e membro do grupo de trabalho que desenvolveu a 46 

proposta, elucida ao colegiado que o grupo coloca-se à disposição para os pertinentes 47 

esclarecimentos financeiros e ressalta que os valores apresentados foram pautados em estudos 48 

econômicos e de profissionais da área da Secretária Municipal de Assistência Social. Com a 49 

retirada da pauta a conselheira teme a não execução e implementação do projeto no ano 50 

corrente. Fica a sugestão da comissão de VDCCA sugerir uma data para possíveis 51 

esclarecimentos e assim colocar em uma nova votação, também, será disponibilizado o projeto 52 

aprovado para o conhecimento dos atuais conselheiros.  4 - Registro provisório do Programa de 53 

Cursos de Iniciação Profissional da Casa dos Menores de Campinas. A organização necessitou de 54 

adequações para atender ao novo programa apresentado e passar a atender de acordo com o 55 

Estatuto da Criança e Adolescente em seu art° 90 os programas P - I (orientação apoio 56 

sociofamiliar) e P - II (apoio socioeducativo em meio aberto). Colocado em regime de votação, 57 

fica aprovado por unanimidade à concessão do registro ao Programa e ampliação do 58 

atendimento da organização. 5 – Registro definitivo da Fundação Bradesco. Após parecer 59 

favoráveis das Comissões de Jovem Aprendiz e Registro, encaminha-se a este colegiado com a 60 

sugestão de aprovação. Colocado em regime de votação, fica aprovado por unanimidade o 61 

registro definitivo. 6 – Registro do curso Aprendiz do Futuro Desenvolvimento Full Stack da 62 

Fundação Bradesco. Após parecer favoráveis das Comissões de Jovem Aprendiz e Registro, 63 

encaminha-se a este colegiado com a sugestão de aprovação. Colocado em regime de votação, 64 

fica aprovado por unanimidade o registro do curso. 7 – Registro definitivo da LBV – Legião da 65 

Boa Vontade unidade Vila Rica. Após análise da Comissão de Registro do relatório 66 

qualiquantitativo e os ajustes pertentes realizados pela organização, a comissão em sua 67 

atribuição, sugere ao colegiado a aprovação do registro definitivo a Organização Social Legião 68 

da Boa Vontade (LBV). Colocado em regime de votação, fica aprovado por unanimidade a 69 

concessão do registro definitivo. 8 - Indicação de representante para o Comitê de Ética em 70 

Pesquisa da UNICAMP. Através da solicitação da Universidade Estatual de Campinas a indicação 71 

de um/uma representante (titular, suplente ou externo) para atuar como membro relator no 72 

Comitê de Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais da Unicamp (CEP-CHS/Unicamp), 73 

com reuniões geralmente nas últimas terças-feiras de cada mês, das 9h às 12h. A Conselheira, 74 

Flávia Martins Guimarães coloca-se para representar o CMDCA no Comitê. Sem objeção deste 75 

colegiado fica assim nominada. 9 - Eleição para 1º Tesoureiro. José Ribeiro Milani até a presente 76 

data, Conselheiro Titular e Primeiro Tesoureiro deste Conselho, vem por meio e-mail solicitar 77 

seu desligamento do CMDCA, alegando motivos pessoais e de saúde. Este colegiado acolhe o 78 

pedido e no mesmo ato é colocada a vaga de primeiro tesoureiro à disposição. A conselheira 79 

Maristela Succi Bosso se dispõe a assumir esta função. Sem candidato a concorrência fica 80 

nomeada a nova Primeira Tesoureira. 10 - Edital de Chamamento - Alterações e definição de 81 

cronograma. Mariana Barão, Vice Presidente deste Conselho, apresenta ao colegiado o histórico 82 

da escrita do Edital de Chamamento Público às Organizações da Sociedade Civil, que 83 

infelizmente necessitou de adequações para atender ao novo cenário de pandemia. Mariana 84 

elenca algumas das áreas de projetos a serem apresentados como Cultura, Cultura de Paz, 85 

Primeira Infância, Educação, Esporte, Saúde, Assistencial Social dentre outros, com aporte 86 

financeiro de oito milhões de reais oriundos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente de 87 

forma concorrencial seguindo a legislação sobre o assunto. A comissão de seleção não poderá 88 

contar com conselheiros que nos últimos cinco anos tiveram relação jurídica com a organização 89 

concorrente, excluindo assim, praticamente todos os conselheiros da Sociedade Civil presentes 90 



neste colegiado. Diante deste cenário a comissão será composta por Conselheiros do Poder 91 

Público, seguindo assim o Marco Regulatório. A composição da comissão de seleção foi definida 92 

na reunião do colegiado do mês de fevereiro e Mariana sugere que esta comissão tenha de seis 93 

a nove membros para subdividir as análises ou para eventuais substituições necessárias no 94 

decorrer dos trabalhos. A conselheira Patrícia Rodrigues Silva Paes, representante da Ordem dos 95 

Advogados do Brasil, coloca-se à disposição para compor a comissão de seleção. Com palavra o 96 

Conselheiro Sérgio, solicita sua retirada da comissão de análise diante da grande demanda na 97 

Secretaria de Esportes, que estará com o Edital de Projetos Esportivos e as datas irão se chocar, 98 

porém, coloca-se à disposição para analisar, subsidiar e emitir pareces dos projetos com o 99 

segmento de esporte e lazer. Com as indicações, a comissão de seleção será formada pelas 100 

conselheiras: Flávia Martins Guimarães, Maria Angélica Bossolane Batista, Maria José Geremias, 101 

Mariana Barão e Patrícia Rodrigues Silva Paes. Outro aspecto é sobre a construção do Edital ser 102 

de forma híbrida, onde a primeira apresentação dos projetos daria de forma física protocolada 103 

na Casa dos Conselhos e posteriormente transformada em arquivos digitais através do sistema 104 

eletrônico de informação (SEI). Com a lógica que já é utilizada com os Termos de Colaboração 105 

da Secretaria de Assistência Social e com Resolução de Repasse, pode se pensar, para este edital, 106 

a possibilidade de seguir com a apresentação dos projetos via eletrônica, uma vez, que estamos 107 

vivendo um período pandêmico e o distanciamento social é uma das formas de evitar a 108 

propagação do vírus. Informa que essa possibilidade foi discutida em reunião que ocorreu na 109 

semana anterior a esta reunião, que contou com a presença da Comissão de Seleção e com a 110 

diretora da Área de Vigilância Socioassistencial da SMASDH. Apresentadas as ponderações, foi 111 

posta em votação a alteração no edital, no único ponto que trata da apresentação dos projetos 112 

de forma física, passando a ser apresentado por Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em 113 

virtude da decretação de quarentena ainda perdurar no Município por tempo não conhecido, o 114 

que demanda medidas que possam garantir a não aglomeração de pessoas, e por não haver 115 

prejuízo a nenhuma organização, uma vez que é possível que todas as concorrentes possam ter 116 

acesso ao sistema SEI. Aberta a votação, fica aprovado por unanimidade de votos a criação da 117 

comissão e a alteração das entregas dos projetos, passando de entrega física por entrega 118 

eletrônica. 11 - Criação de Grupo de Trabalho sobre Direitos Humanos. Após a reunião da 119 

Diretoria Executiva com membros da Comissão de VDCCA (violência doméstica contra criança e 120 

adolescente), Conselheiros Tutelares, representantes de coletivos, adolescentes e jovens com a 121 

pauta de racismo estrutural e violência policial ficou como sugestão a criação de uma Comissão 122 

para dentro deste Conselho que discutisse o tema. Após as discussões e ponderações para 123 

dentro da Diretoria Executiva do CMDCA vem à sugestão da criação de um grupo de trabalho 124 

com representantes de todas as comissões para compor este grupo, com o viés de discussões 125 

dos temas transversais das violações dos Direitos Humanos. Leonardo, coordenador da 126 

comissão de VDCCA juntamente com os membros que se colocaram à disposição irão estruturar 127 

o grupo e suas ações. Fica a sugestão de estender o convite para representantes da sociedade 128 

civil e principalmente trazer as crianças e adolescentes para a construção. Leonardo dará o 129 

feedback ao grupo solicitante de que haverá a criação do grupo de trabalho. 12 - Posicionamento 130 

sobre o retorno das aulas presenciais. Diante da reunião extraordinária que ocorrerá dia 131 

dezessete de setembro de dois mil e vinte no Conselho Municipal de Educação, onde o CMDCA 132 

tem como representante a Conselheira Flávia, vem a discussão do posicionamento deste 133 

colegiado a cerca do tema. Para elucidar e argumentar os posicionamentos foi convidada a 134 

Conselheira Leila Sarubbi e Dr. Paulo Bonilha. Leila, representante da Secretaria Municipal da 135 



Educação e membro do comitê, elenca todos os protocolos, medidas, aquisição de EPI´s como 136 

máscaras, dispenser de álcool em gel e squeeze para ser entregue aos alunos, para os 137 

profissionais máscaras, luvas e face shield, para os espaços físicos escolares tapetes sanitizantes, 138 

totem de álcool em gel, além das adaptações nos espaços físicos escolares, adaptações nos 139 

transportes escolares, nova modalidade para servir as refeições, distanciamento dos alunos 140 

dentro dos espaços escolares, ações a serem seguidas para possíveis casos confirmados de 141 

Covid-19 na unidade escolar, dentre outras ações que o protocolo preconiza para o retorno com 142 

a máxima segurança seguindo as fases de retorno. Outro aspecto apresentado é o levantamento 143 

dos profissionais que são de risco e que não retornarão ao trabalho presencial. Até a presente 144 

data e com o encerramento da consulta pública, Leila apresenta ao colegiado de que oitenta por 145 

cento das repostas aponta para o não retorno as aulas. Dr. Paulo Bonilha inicia sua fala 146 

mencionando que nesta reunião não esta representando a Secretaria de Saúde, mas sim, com a 147 

visão de um especialista, pediatra e sanitária. Para além da fala, Dr. Paulo elucida outros 148 

aspectos que aumentaram desde o início do isolamento social, como a violência doméstica, 149 

obesidade, desnutrição, longas horas em frente às telas (computador, tv, celular, etc.), 150 

isolamento prolongado, aspectos emocionais, situações de stress e a sua preocupação com a 151 

saúde das crianças. Dr. Paulo deixa uma sugestão que se houver um possível retorno, que seja 152 

com viés de tornar a escola neste momento como espaço público protetor Intersetorial onde 153 

possa fazer a proteção das crianças. A conselheira Angélica sintetizando as falas dos presentes 154 

elucida de que este Conselho é um órgão de defesa de direitos das crianças e adolescentes e 155 

cabe a nós legitimar a necessidade de garantir e assegurar a proteção das crianças e 156 

adolescentes, sendo assim, seguiremos com esta posição para a reunião do Conselho Municipal 157 

de Educação de garantir os direitos das várias formas e que as pessoas se sintam seguras no 158 

retorno. 13 -Devolutiva das Comissões e Grupos de Trabalho do CMDCA. Comissão de Prevenção 159 

e Defesa dos Direitos. Zezé apresenta ao colegiado as LIVES “Circulando com Paulo Freire”, 160 

sendo que a última realizada dia três de setembro contou com a participação de três 161 

adolescentes, Educadora Social e mediada pelo Thiago do Centro Promocional Tia Ileide CPTI. 162 

Dia onze de setembro encera-se este ciclo de LIVE, atingindo seu objetivo de trazer para o 163 

diálogo a Escola, Assistência Social com seus Serviços de Convivência e Fortalecimento de 164 

Vínculos e as famílias. Comissão de Monitoramento e Avaliação. Flávia compartilha que a 165 

Comissão de Análise se reuniu e analisou quase a totalidade dos processos dos termos de 166 

fomento parados desde o início da pandemia. Nada mais havendo a tratar, o presidente  167 

encerrou a sessão e, eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a presente ata.  168 


