
Ata da sessão ordinária do Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente, 1 

realizada aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e um às catorze horas, por 2 

meio de videochamada através da plataforma Google Meet. Estiveram presentes: 3 

Conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Carlos Eduardo R. Sacolli, Maristela Succi Bosso, 4 

Patrícia Rodrigues Silva Paes, Leonardo Duart Bastos e Claudete Lima. Suplentes da 5 

Sociedade Civil: Rita de Cássia Viotti, Margareth Mariade Almeida Wolf e Mara Eliane 6 

Moreira Aleixo. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Flávia 7 

Martins Guimarães e Sérgio Luís Giacomello. Suplentes do Poder Público: Renata 8 

Alexsandra da Silva. Estiveram presentes os convidados: Celida Miriam Ferreira Regis 9 

(MAE Maria Rosa) e Lorival Ferreira da Silva. A reunião foi conduzida pela vice-presidente 10 

Mariana Barão. Diante das suas atribuições, inicia a abertura cumprimentando a todos e 11 

informa que as votações serão computadas pelo chat. Expediente: Leitura, discussão e 12 

aprovação da ata da reunião de fevereiro de 2021. Aprovada por unanimidade. 13 

Justificativa de ausência: Carlos Renê Fernandes de Oliveira. Ordem do dia: 1 - Nomeação 14 

da Comissão de Monitoramento e Avaliação da execução dos termos de fomento 15 

celebrados através do Edital de Chamamento Público CMDCA nº 01/2020: Mariana 16 

apresenta ao colegiado sobre a composição de Conselheiros para a Comissão de 17 

Monitoramento e Avaliação da execução do Termo de Fomento celebrado através do 18 

Edital de chamamento nº 01/2020. A Conselheira elucida sobre o momento da avaliação 19 

documental e das ordens burocráticas das propostas enviadas. Esta comissão formada 20 

poderá sofrer alterações, pois as análises perdurarão até o ano de 2022. Ressalta que para 21 

esta Comissão não poderão conter Conselheiros com vínculos com as organizações que 22 

apresentaram às propostas, diante deste cenário a composição dará em quase sua 23 

totalidade por Conselheiros do Poder Público. O Conselheiro Sérgio menciona sobre o 24 

cenário da Secretária de Esportes onde já existem projetos para análises e alguns já foram 25 

aprovados.  O Conselheiro já compõem esta comissão para dentro da Secretária tanto para 26 

a análise quanto para as visitas às organizações, sendo esta atribuição dividida com o 27 

servidor Marcelo. Sérgio coloca ao colegiado que não poderá fazer parte da Comissão de 28 

Monitoramento e Avaliação, pois o mesmo fará os relatórios técnicos e não faz sentido ele 29 

mesmo homologar o seu próprio parecer. Diante das ponderações e dos impedimentos dos 30 

Conselheiros da Sociedade Civil em compor esta comissão, ficam indicadas as conselheiras 31 

Flávia Martins Guimarães, Maria Angélica Bossolane Batista e Renata Alexsandra da Silva. 32 

Diante da ausência das conselheiras, elas serão consultadas antes do Conselho publicar as 33 

nomeações. 2- Indicação para compor o grupo de trabalho para o fortalecimento dos 34 

Conselhos Tutelares: Mariana explica que este grupo de trabalho está sendo formado por 35 

alguns departamentos da Gestão Pública e pelos Conselhos Tutelares. Após as 36 



apresentações as manifestações de interesse, as Conselheiras Flávia Martins Guimarães e 37 

Rita de Cássia Viotti foram indicadas por unanimidade para representar o CMDCA no 38 

Grupo de Trabalho. 3 - Composição de grupo de trabalho sobre a formação dos agentes do 39 

Sistema de Garantia de Direitos do Município de Campinas: Mariana apresenta sobre a 40 

importância da composição deste grupo, que terá como meta nortear as formações para 41 

todos os agentes do Sistema de Garantia de Direitos do Município de Campinas. Relembra 42 

do belo trabalho que foi construído para o Edital do Itaú Social com a proposta de 43 

Formação aos Conselheiros, que infelizmente não foi aprovado, mas que naquele 44 

documento existem ótimas ações que podem ser aplicas no município com recursos do 45 

FMDCA. Mariana sugere revisitar os Planos Municipais, pautar prioridades, cruzar o curso 46 

do trabalho e se voltar para toda a rede de atendimento. São sugeridas pautas como 47 

violência contra crianças e adolescentes dentre outras. Diante do esvaziamento do 48 

colegiado, fica decidido que as comissões do Conselho deverão em quinze dias indicar 49 

nomes e contatos para compor o Grupo de trabalho. O conselheiro Carlos Eduardo já se 50 

dispõe para compor este GT. 4 - Antes das devolutivas das comissões Mariana pede a 51 

inclusão da pauta que tange ao revogação da Resolução sobre a revalidação dos registros 52 

das Organizações. O Conselheiro Carlos Eduardo neste ato representando a Coordenadora 53 

da Comissão de Registros expõe ao Colegiado o cenário diante das revalidações das 54 

Organizações para o ano de 2021. Apresenta dentre as dificuldades em reunir os membros 55 

para as análises diante da regressão de fase para a mais restritiva diante da pandemia de 56 

Covid-19, menciona sobre o quadro de Conselheiros que compõe a Comissão serem novos 57 

e nunca terem passado por este trabalho, sendo necessária uma capacitação prévia para as 58 

analises dos processos, e finaliza citando sobre as dificuldades das Organizações diante de 59 

tantas atribuições neste período pandêmico e de que estão somando forças para os 60 

atendimentos primários aos usuários. Sem novas manifestações, fica aprovado por 61 

unanimidade à prorrogação dos Registros das Organizações até 30 de abril de dois mil e 62 

vinte e dois.  Ressalta-se da elaboração e publicação da Resolução Complementar 63 

revogando a Resolução 07/2021 já publicada. 5 - Devolutiva das Comissões e Grupos de 64 

Trabalho do CMDCA: Inicia-se com a Conselheira Maria José trazendo sobre a Comissão de 65 

Prevenção e Defesa dos Direitos.  Estava agendada uma reunião e por conta das agendas 66 

não foi possível realizar. A Comissão entende que diante das demandas e o curto tempo 67 

haverá uma reformulação da proposta passando a ser realizada uma série de LIVES com 68 

temáticas como o Atendimento nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 69 

durante a pandemia. Dentro da Comissão existia uma discussão de uma possível volta dos 70 

serviços, mas que infelizmente não será possível diante do agravamento da pandemia. 71 

Outro aspecto era como garantir o atendimento as crianças mesmo com essas restrições 72 



que estamos passando. Existe a possibilidade da vinda de um Arte Educador para 73 

desenvolver oficinas com os Educadores, apresentando atividades que possam ser 74 

realizadas de maneira virtual ou presencial. Profissional que fale da Saúde Mental tanto 75 

das crianças e adolescentes como dos trabalhadores. Maria José apresenta um cenário 76 

preocupante de profissionais com depressão, crise de ansiedade e outras síndromes que 77 

preocupa a Gestão para o cuidado desses profissionais.  Passando para a Comissão de 78 

Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, o 79 

Coordenador Leonardo apresenta as ações que o Grupo de Trabalho vem desenvolvendo 80 

para com a temática do “18 de Maio”, informa que estes encontros estão acontecendo 81 

todas as quartas-feiras, às 14h30. Uma das propostas do grupo é a participação massiva da 82 

comunidade em ajudar e auxiliar com uma rede de proteção às violações de direitos em 83 

suas várias faces de violências sofridas pelas crianças e adolescentes, composição de 84 

mesas de debates e produções de materiais virtuais, digitais e possíveis materiais 85 

impressos. Para esta vertente o Comissão consultará o profissional Carlos, contrato pela 86 

CMDCA para desenvolver esta área de comunicação. Passando para a Comissão de Alta 87 

Complexidade, a Conselheira Maria José apresenta ao colegiado às ações. Alteração da 88 

reunião para o dia dezesseis de março e que visa retomar os planejamentos, ações, iniciar 89 

as atividades que estavam propostas, organização de formação para os Educadores e 90 

Técnicas dos Serviços de Acolhimento, troca de boas práticas, trocas de experiências 91 

exitosas nos Serviços de Acolhimento, uma vez que há um destaque nos problemas e 92 

situações nos Serviços de Acolhimento, mas ressalta que existem muitas ações positivas 93 

que acontecem para dentro dos Serviços e a intenção é dar visibilidade às boas práticas e 94 

às histórias exitosas.  A conselheira usa da palavra para apresentar sobre o caso da criança 95 

encontrada em situação desumana na cidade de Campinas. Menciona que a criança vem 96 

recebendo todos os acompanhamentos dos equipamentos de Saúde Mental e das equipes 97 

da Assistência Social. Menciona que a criança ganhou uma infinidade de doações e que 98 

existe a cautela nas entregas para não gerar mais danos emocionais e psicológicos. Essa 99 

decisão foi tomada em conjunto com os profissionais da Saúde Mental e Ministério Público. 100 

Todas as doações estão nomeadas e relacionadas e será acompanhada por profissionais da 101 

área de Psicologia quando forem entregues. Menciona que houve doações em dinheiro e 102 

que estes valores estão em uma conta judicial podendo ser movimenta quando completar 103 

a maior idade ou havendo necessidade de movimentação necessitará do parecer positivo 104 

da Vara da Infância e Juventude. A Conselheira Maristela, coordenadora da Comissão de 105 

Finanças informa ao colegiado que recebeu recentemente os documentos contábeis do 106 

FMDCA do mês dezembro/2020, e que diante dos inúmeros relatórios não conseguiu junto 107 

com a Comissão analisar. A conselheira apresentará ao Colegiado na reunião do mês de 108 



abril os relatórios contábeis, balancetes e outros documentos.  Sobre o Comitê Gestor do 109 

Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, a conselheira Rita, traz ao colegiado 110 

sobre o Seminário de Medida Socioeducativa, que possivelmente sofrerá alterações diante 111 

da Pandemia do Covid-19. O Comitê apresenta como sugestão oficinas com os 112 

adolescentes, famílias e rede de atendimento dos serviços de medidas socioeducativas, 113 

Sistema de Justiça, Técnicos e demais profissionais. Os eventos contarão tanto com a 114 

participação dos adolescentes que encontra-se em regime fechado quanto em regime 115 

aberto. O tema proposto pelo Comitê será “Judicialização x Responsabilização”.  O Comitê 116 

tem a proposta de realizar LIVES com a temática e já deixa aqui registrado a necessidade 117 

de utilização dos serviços do profissional Carlos, contratado para comunicação do CMDCA. 118 

A Conselheira Flávia representante do CMDCA no Conselho e Ética da Unicamp elucida os 119 

motivos que a fizeram pedir o desligamento dogrupo. Para a conselheira sua dedicação 120 

dará em grupos de trabalhos, comitês e demais ações que trabalham diretamente com a 121 

criança e adolescente. Nada mais havendo a tratar, Mariana Barão encerrou a reunião às 122 

15h50, e eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a presente ata. 123 


