
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniram em sessão ordinária do 1 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, presidida por Carlos 2 

Renê, os conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Maristela 3 

Succi Bosso, Patrícia Rodrigues Silva Paes, Leonardo Duart Bastos, Newton César Caetano 4 

Monteiro, Claudete Lima. Suplentes da Sociedade Civil: Rita de Cássia Viotti, Margareth Maria 5 

de Almeida Wolf e Mara Eliane Moreira Aleixo. Titulares do Poder Público:  Mariana Barão, 6 

Maria José Geremias, Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luís Giacomello e Kelly Regina 7 

Valvassoura Correia. Suplentes do Poder Público: Renata Alexsandra da Silva. Estiveram 8 

presentes os convidados: Rosemeire Honda, Celida Mirian Ferreira Regis (Maria Rosa), Viviane 9 

(Creche Bento Quirino) e Marcelo Bandiera (SMEL). Expediente: 1- Leitura, discussão e 10 

aprovação da ata da reunião de janeiro de 2020. 2- Informes: Justificativas de ausências. Carlos 11 

Eduardo Ribeiro Sacolli justificou ausência devido a licença médica. Ordem do dia: Renê faz a 12 

proposta de alteração da ordem de pauta do item 1 para o item 3, para que os interessados 13 

presentes possam ter o tema resolvido e posteriormente os conselheiros darem sequência aos 14 

trabalhos. A alteração foi aceita. 3- Solicitação da Sociedade Feminina de Assistência à Infância 15 

para reconsideração do indeferimento do recurso apresentado ao resultado de pontuação, 16 

classificação e seleção de propostas relacionado ao Edital CMDCA nº 01/2020.  O presidente 17 

apresenta o recurso feito pela Sociedade Feminina - Creche Bento Quirino de esclarecimento 18 

sobre indeferimento de recurso da OSC e reconsideração do mesmo pelo Conselho. Para melhor 19 

compreensão do tema, pede a vice-presidente Mariana apresentar os fatos. Mariana esclarece a 20 

situação informando que dos documentos enviados não constou a proposta (anexo 1 do edital), 21 

sendo descumpridas as exigências do Edital de Chamamento, que pressupõe a concorrência. Na 22 

apresentação do recurso, foi argumentado que não havia sido enviado o documento sob a 23 

justificativa de dificuldade na utilização do sistema eletrônico. Assim sendo, com base no edital, 24 

não foi aceita a inclusão de nova informação ou complementação e o recurso foi negado. O pedido 25 

da instituição é de reconsideração da decisão da Comissão de Avaliação pelo colegiado do 26 

CMDCA, porém, não havendo previsão no Edital desta forma de atendimento aos concorrentes, 27 

a sugestão da diretoria executiva é que este pedido não seja considerado, visto não ter previsão 28 

ou respaldo legal para tal. Se isto for liberado para uma instituição, abrir-se-á precedente a todas 29 

as demais desclassificadas. O presidente esclarece e ratifica a visão da diretoria exposta pela 30 

conselheira Mariana e cita outra situação que envolve inclusive instituição do primeiro secretário 31 

do CMDCA que os desclassificou, mantém-se seguro de que não houve falha no processo. Requer 32 

apoio a proposta. Renê destaca a intenção estratégica de realizar um novo edital em 2021, segundo 33 

semestre, para trazer novas oportunidades às instituições. Aberta a decisão e antes de votar, Sérgio 34 

pede palavra para esclarecer o caráter concorrencial dos editais de chamamento e apoiar a 35 

proposta. A votação computou treze votos contrários ao aceite de recurso pela Sociedade 36 

Feminina e duas abstenções, assim o CMDCA não recebeu o recurso. Seguindo a pauta: 1- 37 

Registro definitivo do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes CASA 38 

LAR executado pela Associação Beneficente dos 13 Pais “Lar da Criança Feliz”. Posto em 39 

votação foi aprovado por unanimidade. Pauta 2- Revalidação de registro e inscrição de entidades. 40 

Resolução referente a revalidação de registro das instituições, conforme normativa do ECA, 41 

resolução padrão dando-se a votação por unanimidade. Cabe citar que foi dada uma pausa na 42 

pauta para a apresentação dos participantes antes da votação da pauta 3. Em seguida pede-se que 43 

a conselheira Maristela siga com a pauta 4. Relatórios financeiros e balancete contábil do FMDCA 44 

referente ao mês de novembro/2020. Apresentação de relatório financeiro, dados de novembro/20. 45 

Proposta pelo presidente a aprovação do relatório dá-se por unanimidade. A pauta 5- Resolução 46 

de permissão de destinação ao FMDCA direcionada às organizações da sociedade civil. Aprovada 47 

por unanimidade. Pauta 6- Minuta da lei autorizadora de repasse de recursos 2021. Na minuta de 48 



lei foi indicado que valores abaixo de mil reais não serão repassados, visto que a organização de 49 

planos e gastos para documentação de retirada do valor acaba saindo mais cara do que o valor de 50 

direito. Aprovado por unanimidade. A pauta 7 tem como tema o caso da criança presa em barril 51 

pelos familiares. O CMDCA tem requisitado informações dos órgãos competentes para obter 52 

conhecimento. A posição do CMDCA é analisar a situação com responsabilidade e compreensão 53 

do cenário. Propôs ao Conselho de Ética do Conselho Tutelar acompanhar o fenômeno e a ação 54 

do CT no caso. Maria José Geremias apresenta sua visão sobre o caso refletindo que a violência 55 

é fruto de uma ausência do Estado e da sociedade que promove instabilidade e disfunções nas 56 

famílias, que, no caso era atendida e aderir às orientações segundo observação dos profissionais, 57 

que tiveram alteração de metodologia de trabalho devido à COVID-19. A conselheira Rita 58 

esclarece as ações da SETA diante do caso SESF Sul, que atende a família no período da 59 

pandemia, com tentativa de visita domiciliar, que só se pode fazer por aceite dela; a instituição 60 

encaminhou todos os relatórios pedidos e este em reunião com a Ministra Damares Regina Alves, 61 

ações que agora se estende às pessoas responsáveis legais por ele. Neste momento vê-se a 62 

necessidade de rever as metas que os serviços acabam por responder, superando a possibilidade 63 

de um melhor fazer; inclusive Campinas precisaria de 12 coletivos para atender à população. 64 

Flávia alerta para a necessidade de nós conselheiros não atuarmos no efeito midiático, nem pelo 65 

impulso de alívio de “culpa” social pelas negligências diárias, mas atentos à violência cotidiana 66 

da qual temos consciência e propõem a criação de uma campanha permanente de SOCIEDADE 67 

SENTINELA, visto que a violência é um efeito do desequilíbrio dos adultos sobre a vida de 68 

crianças e adolescentes, uma conscientização de prevenção e combate à violência à infância e 69 

adolescência. Estarmos atentos a todas as crianças invisibilizadas. Renê apoia a campanha para 70 

que seja permanente, assim como averiguar um canal de recepção de denúncias onde sejam 71 

geradas providências concretas de cuidado. Fazer contrato de empresa que desenvolva o material. 72 

A conselheira Maria José lembra sobre o disque denúncia e uma proposta antiga sobre isto que 73 

foi indeferida, mas precisa ser revisto. Rita fala sobre investir em prevenção, capacitação e 74 

identificação. Claudete apoia ser importante conversar sobre a questão do disque denúncia, mas 75 

que começar a Campanha é essencial. Rita apoia a visão da responsabilidade social e das 76 

condições precárias que vivem as famílias em tempo de pandemia que ampliam as possibilidades 77 

de ocorrer violência intrafamiliar. Renê pede a avaliar a retomada de cadastro do CMDCA, assim 78 

como providências a capacitação ao Conselho Tutelar, PM e Guarda Municipal, visto que existem 79 

alguns conflitos de entendimento de papéis e atuação de cada órgão.  Leila relata sobre ter trazido 80 

os fatos ao CMDCA e questionar imediatamente qual seria nosso papel. Observa que nós temos 81 

uma visão específica devido a nossa formação, mas a sociedade é levada pela informação da 82 

mídia, como CMDCA poderemos atuar como esclarecedor da sociedade, construindo uma forma 83 

de comunicação imparcial dos fatos. Maria José destaca a seriedade que é a invasão à privacidade 84 

das famílias pobres, e os limites e responsabilidades de cada um - os criminosos foram dos 85 

familiares, porém serviços e sociedade têm responsabilidade.  Sérgio apoia a fala do Renê e sugere 86 

ser chamado o Coordenador de operações da PM para entender o fluxo, cita o distanciamento 87 

entre os serviços da assistência e saúde, e o CMDCA pode questionar o jogo de empurra da 88 

segurança para o Conselho Tutelar e vice-versa. Podemos começar de imediato pela campanha e 89 

capacitação dos conselheiros. Renê aproveita para informar que teremos reunião com os 90 

Secretários das diversas pautas e requer aos coordenadores que relacionem as presenças e 91 

ausências de representantes das diversas políticas nas comissões. Pela oitava pauta dá-se a 92 

apresentação dos trabalhos das comissões através de seus coordenadores. Renê pede que sejam 93 

informadas as reuniões e que as mesmas sejam divulgadas para a participação da sociedade e 94 

servidores. Flávia traz a importância de definirmos metodologia e foco do trabalho, trazendo a 95 

proposta de termos os Planos Municipais e o relatório da última Conferência do CMDCA que 96 



integram direitos das crianças e adolescentes, como norte dos trabalhos que estamos fazendo. Os 97 

coordenadores das comissões relataram o andamento dos trabalhos feitos; Maria José, comissão 98 

de prevenção, relata que reunião para tratar sobre as deliberações da última conferência 99 

verificarmos o que foi atendido e não foi, para reunião com secretaria de assistência, comissão 100 

intersetorial do plano de convivência terminamos a análise dos quatro eixos, agora é preciso dar 101 

resposta ao MP e dar andamento este ano a elaboração de um novo plano. Newton, comissão da 102 

Alta Complexidade, informa que a comissão pediu duas solicitações: eixo três para o conselho 103 

analisar a questão do dissídio que passa aos serviços da alta, visto que as verbas não foram 104 

repassadas e outra era que o conselho se posiciona-se pelos trabalhadores que não pararam de 105 

trabalhar e não tem acesso a vacina. Renê sugere colocar o tema na reunião com o Secretário de 106 

Saúde. Maria José cita que a Dra. Tânia e o Dr. Carlos fizeram reunião com os serviços da 107 

assistência social atualizando as questões da COVID e falaram ser importante que os serviços e 108 

trabalhadores requisitem a vacina à Secretaria de Saúde, destacando o valor do apoio do CMDCA 109 

a este pedido. Rita sugere que o documento seja conjunto de todos os serviços. Renê acata a ideia 110 

e se responsabiliza em ser escrito e enviado. Rita, comissão de Medidas Socioeducativas, informa 111 

que está concluída a análise de metas e enviada à Dra. Elisa, tem-se visto a questão do seminário 112 

para 2021, ainda que virtual. Leonardo, comissão VDCCA, tem discutido sobre documento de 113 

apresentação para nova gestão, tem um GT que recorta o tema étnico-raciais na violência 114 

doméstica, estão tratando também do 18 de maio, novamente virtual, já provocando as entidades 115 

para que envie como podem contribuir. A ideia de fazer lives e envolver os jovens nesta ação; o 116 

tema da criança do barril também surgiu. Flávia ressalta a importância de cuidar dos eventos de 117 

18 de maio e do tema étnico-racial, mas que a comissão vá além disto. Sem mais, e salientando o 118 

desafio de dar andamento às ações propostas, o presidente encerra a reunião. Ata lavra por mim, 119 

segunda secretária, Flávia Martins Guimarães. 120 


