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

Campinas realizada aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às catorze horas, em 2 

sua sede na Rua Ferreira Penteado, 1331, Centro. Por conta dos cuidados para a prevenção do 3 

contágio pelo novo coronavírus, a reunião também foi transmitida através de videochamada, sendo 4 

facultado aos conselheiros a participação presencial ou virtual. Carlos Renê Fernandes de Oliveira, 5 

que presidiu a reunião, Maristela Succi Bosso, Leonardo Duart Bastos (virtual) e Patrícia Rodrigues 6 

Silva Paes (virtual). Suplente da Sociedade Civil: Rita de Cássia Viotti (virtual). Titulares da 7 

Sociedade Civil: Maria José Geremias, Tânia Maria de Cássia Marcucci Oliviera (virtual), Thalles 8 

Jordane Almeida Oliveira (virtual), Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luís Giacomello (virtual) e 9 

Renata Alexsandra da Silva (virtual). Suplente do Poder Público: Leila Claudia Sarubbi Heleno da 10 

Silva (virtual). Convidados: Thiago Ferrari (coordenador do PIC) e Margarete Aguilar (gabinete da 11 

vereadora Débora Palermo; virtual). Expediente: 1 - Leitura, discussão e aprovação da ata da 12 

reunião de julho de 2021. Ata aprovada por unanimidade.  2 - Justificativas de ausências: Carlos 13 

Eduardo Ribeiro Sacolli, Claudete de Lima e Mariana Barão. Ordem do dia: 1. Apresentação do 14 

novo coordenador e das propostas do PIC – Primeira Infância Campineira. Com a palavra, o Sr. 15 

Thiago Ferrrari, coordenador do PIC agradece a oportunidade e ressalta que o CMDCA é um dos 16 

principais parceiros para a aplicação das políticas públicas voltadas à primeira infância. Nesse 17 

momento, o PIC tem como missão firmar as políticas públicas protetivas no dia a dia das pessoas. 18 

A conselheira Leila relata o início do PIC e sua passagem como presidente do CMDCA, apontando 19 

a intersetorialidade como um grande desafio. A conselheira Flávia destaca que também é necessário 20 

trabalhar os adultos, já que esses são os responsáveis pelo bem ou pelo mal estar das crianças. Ela 21 

também convida os integrantes do PIC a participar do CMDCA e cita o Pacto Intersecretarias como 22 

uma demanda semelhante relacionada a intersetorialidade. O presidente Renê agradece a 23 

participação do coordenador do PIC ressaltando que agora o momento é de aplicação das políticas 24 

para atingir as metas projetadas. 2. Utilização de saldo remanescente de recursos advindos da 25 

Fundação Telefônica para a Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Média 26 

Complexidade. A utilização do saldo para a proposta de formação apresentada pela Coordenadoria 27 

foi aprovada por unanimidade. Inclusão de Pauta. 3. Aprovação de resolução complementar para 28 

contratação de prestador de serviços para as atividades virtuais do CMDCA. Renê propôs que o 29 

Conselho publique uma resolução específica para a ação após negativa do Comitê Gestor da 30 

Prefeitura para essa contratação que dará suporte ao Conselho e todas suas Comissões, inclusive 31 

nos eventos. Colocada em votação, a proposta da resolução é aprovada por unanimidade. Por conta 32 

de certa instabilidade de conexão para a videochamada e da ausência de outros conselheiros para 33 

conduzir a reunião, o presidente Renê consulta os presentes sobre o encerramento da sessão e o 34 

adiamento das outras pautas para a próxima reunião do colegiado. Com a anuência dos presentes, o 35 

presidente Carlos Renê Fernandes de Oliveira encerra a reunião às quinze horas. 36 


