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

realizada aos dez de novembro 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 R. Sacolli, Carlos Renê, Claudete de Lima, Maristela Succi 4 

Bosso, Leonardo Duart Bastos e Newton César Caetano Monteiro. Suplentes pela 5 

Sociedade Civil: Mara Eliane Moreira Aleixo, Margareth Maria de Almeida Wolf e Rita 6 

Viotti. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Flávia Martins 7 

Guimarães, Kelly Regina Valvassoura Correia. Suplentes do Poder Público: Elaine 8 

Aparecida Sivi Machado, Renata Alexandra da Silva. Estiveram presentes os convidados: 9 

Ruth Maria de Oliveira – Grupo Primavera e Ana Cecília Das Carneiro – Secretaria 10 

Municipal de Educação. Iniciada a Reunião Ordinária deste Conselho Municipal dos 11 

Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) de Campinas conduzida pelo Presidente 12 

Carlos Renê. Diante das suas atribuições, realiza a abertura cumprimentando a todos os 13 

presentes e elucida ao colegiado sobre a modalidade de votação, que diante das 14 

reuniões virtuais, a votação passa a ser computada pelo chat e complementa 15 

mencionando que por conta da transição de plataforma utilizada nas reuniões virtuais, 16 

esta reunião não será gravada. Com a ciência dos presentes inicia o expediente do dia. 17 

PAUTA - Expediente:  Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de outubro de 18 

2020. Diante da ausência da Conselheira Kelly Regina Valvassoura Correia na reunião do 19 

colegiado de 13/10/2020, seu nome foi incluso erroneamente na Ata. Realizar a retirada. 20 

Sem mais ponderações fica aprovada com esta ressalva. Informes: - Justificativas de 21 

ausências; Silmara Aparecida Lopes Porto e Sérgio Luis Giacomello. - Portaria nº 22 

94293/2020 - Nomeação de conselheira suplente da Secretaria Municipal de Esportes e 23 

Lazer: Carlos Renê apresenta ao Colegiado a nova Conselheira Elaine Aparecida Sivi 24 

Machado. Ordem do dia: 1 – Relatórios Contábeis do FMDCA do mês de setembro de 25 

2020. Foi apresentado o relatório contábil e financeiro referente ao mês de 26 

setembro/2020, validado pela Comissão de Orçamento e Finanças em 05/11/2020. A 1ª 27 

tesoureira fez os seguintes esclarecimentos aos presentes. Saldo da conta corrente, no 28 

mês de setembro, praticamente se manteve, com uma pequena redução no valor R$ 29 

20,187,84 em relação a agosto. Esse valor resulta da diferença entre os repasses às 30 

OSC´s que totalizou R$ 118.235,35 e do recebimento bem inferior do repasse da 31 

destinação do IR e demais receitas, que em setembro, foi de R$ 98.057,51; O saldo atual 32 

das contas bancárias + aplicações está em R$ 27.165.308,42 no mês de setembro (após 33 

os pagamentos e transferências); O valor comprometido com os projetos totaliza R$ 34 

21.292.428,41, (com a inclusão da resolução 040/20 de R$ 165.000,00 - Projeto parques 35 

inclusivos) e que o valor realizado representa 23% do valor total aprovado. Após a 36 

apresentação, o relatório e os valores foram submetidos à aprovação dos presentes e 37 

aprovado por unanimidade. 2 – Registro provisório do Abrigo Institucional “Lar Tia 38 

Mel” da UNIASEC. Carlos Renê, representando neste ato Patrícia, Coordenadora da 39 

Comissão de Registro, elucida a este colegiado a sugestão da concessão favorável ao 40 

registro provisório, uma vez, que toda análise documental e os pareceres técnicos foram 41 

favoráveis. Em regime de votação, os conselheiros manifestam-se através do chat e após 42 

a votação fica aprovada por unanimidade à concessão do Registro Provisório do Abrigo 43 

Institucional Lar Tia Mel da UNIASEC. 3 – Registro definitivo da “Associação Vida”. 44 

Carlos Renê, representando neste ato Patrícia, Coordenadora da Comissão de Registro, 45 

elucida a este colegiado a sugestão da concessão favorável ao registro provisório, uma 46 

vez que toda análise documental e os pareceres técnicos foram favoráveis. Em regime 47 



de votação, os conselheiros manifestam-se através do chat e após a votação fica 48 

aprovada por unanimidade à concessão do Registro definitivo da “Associação Vida”. 4 - 49 

Nomeação da Comissão de Monitoramento e Avaliação da execução dos termos de 50 

fomento celebrados entre a administração pública e organizações da sociedade civil 51 

através da Resolução nº 038/2020. Fica nomeada a Comissão de Monitoramento e 52 

Avaliação da execução dos termos de fomento celebrados entre a administração pública 53 

e organizações da sociedade civil através da Resolução nº 038/2020 com os Conselheiros 54 

Maria José Geremias, Renata Alexandra da Silva, Flávia Guimarães, Claudete de Lima e 55 

Carlos Renê. 5 – Manifesto de Repúdio do CMDCA ao Decreto nº 10.502/2020. A 56 

Conselheira Claudete inicia a pauta fazendo menção sobre o Decreto nº 10.502/2020, 57 

que na teoria traz de volta às aulas especiais e as escolas especiais às Pessoas com 58 

Deficiência. Claudete agradece ao Conselho Municipal de Educação pelo empenho nas 59 

discussões das Políticas Públicas acerca do tema, menciona que o município de 60 

Campinas está um passo à frente dos outros municípios e que Campinas é um exemplo 61 

de protagonismo no que tange a Inclusão. Claudete convida a Servidora da Secretaria 62 

de Educação Ana Cecília Dias Carneiro especializada em Educação Especial, que traz ao 63 

colegiado sobre o cenário de Campinas. Apresenta sobre sua ótica as peculiaridades e o 64 

grande interesse e um enorme esforço em trabalhar com inclusão, mas não só das 65 

crianças, mas também com adultos, alunos do “Ensino de Jovens e Adultos – EJA”, 66 

pessoas com deficiência ou pessoas público-alvo da Educação Especial. Menciona as 67 

possíveis problemáticas que este decreto pode trazer ao desenvolvimento das crianças 68 

e adolescentes. Ressalta que este decreto vai à contra mão do que o Munícipio trabalha 69 

que é a inclusão e o possível retrocesso no caminhar inclusivo e também um retrocesso 70 

na formação humana dos alunos. Fora lembrando para constar no documento das 71 

frentes que elaboraram o documento apoiam o Contra Turno Escolar que já é realizado, 72 

que inclusive, é uma garantia de que o aluno continue na escola regular. Após as 73 

ponderações e os agradecimentos aos membros redatores do documento, é aberto ao 74 

colegiado para a votação. Por unanimidade é aprovado o documento que seguirá para 75 

os Órgãos do Governo Federal. 6 – Carta de apresentação do CMDCA aos candidatos a 76 

prefeito. Renê inicia a pauta agradecendo aos Conselheiros que trabalharam na escrita 77 

do documento. A elaboração desta Carta de Intenções que deverá ser apresentada pelo 78 

Conselho Municipal da Criança e Adolescente aos Candidatos a Prefeito de Campinas, 79 

foi embasada naquilo que acreditamos ser o nosso referencial. As propostas foram 80 

extraídas na última Conferência Municipal da Criança e Adolescente, onde há uma 81 

grande riqueza de propostas vindo dos participantes como as crianças e adolescentes, 82 

profissionais e podemos dizer que é um instrumento da Participação Popular. A partir 83 

deste cenário o Grupo de Trabalho edificou o documento e propõe ao colegiado a 84 

aprovação. Aprovado o documento e propondo o ato da entrega, o CMDCA irá submeter 85 

de que o Colegiado deste Conselho faça este ato de entrega aos candidatos 86 

concorrentes ao segundo turno, e não distante, já empossado o novo Prefeito, uma nova 87 

proposta deverá ser elaborada com pautas pertinentes às Políticas Públicas voltadas à 88 

Criança e Adolescente, endereçada aos Secretários do novo Governo Municipal. 89 

Colocado em votação o colegiado deste Conselho aprova por unanimidade. 7 - 90 

Devolutiva das Comissões e Grupos de Trabalho do CMDCA: - Comissão de Prevenção 91 

e Defesa dos Direitos: A conselheira Zezé, Coordenadora da Comissão de Prevenção e 92 

Defesa, elucida ao colegiado de que a comissão se reuniu para a elaboração do 93 

planejamento 2021.  A Conselheira menciona sobre as propostas de formações online 94 



para a Rede do Sistema de Garantia de Direitos, Equipe Técnicas, Educadores e 95 

Coordenadores Técnicos. Menciona sobre a proposta financeira da Comissão, uma vez 96 

que, está provisionado um montante pensando em Seminários, confecções de materiais 97 

impressos e posts de ações preventivas após a realização do seminário. - Comissão de 98 

Enfrentamento à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. - Comissão de 99 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade: A conselheira Zezé neste ato 100 

representando o Coordenador Newton, onde por problemas técnicos precisou 101 

ausentar-se da reunião, elucidada ao Colegiado sobre o planejamento da Comissão de 102 

Alta Complexidade. Informa sobre o montante provisionado, pois haverá ações para o 103 

ano de 2021 como a formação e divulgação do Programa Apadrinhamento Familiar e do 104 

Apadrinhamento Afetivo, o provisionamento de recursos financeiros para o Programa 105 

Família Guardiã Subsidiada, como vem acontecendo nos anos anteriores existe a 106 

previsão orçamentária, mas não conseguimos efetivar, pois se trata da implantação de 107 

um Programa que visa subsidiar financeiramente as famílias extensas. Apresenta sobre 108 

o pedido da ampliação do Acolhimento Familiar que também foi pautada na Diretoria 109 

Executiva pela Dra. Andreia e levado à Comissão. A Conselheira elucida sobre o cenário 110 

para esta ação, dos valores que devem ser provisionados e sobre o período de transição 111 

de Governo, onde a Secretária não pode assumir orçamentos para o próximo ano e da 112 

Resolução do CONANDA a ser seguida. Fechando sua fala, menciona sobre o desejo 113 

pessoal que em um futuro breve possamos estar discutindo pela diminuição do Serviço 114 

de Acolhimento. - Comissão Jovem Aprendiz. - Comissão de Registro. - Comissão de 115 

Legislação e Normas. - Comissão de Finanças e Orçamento. - Grupos de Trabalho. A 116 

Conselheira Rita apresenta ao Colegiado sobre a proposta do Seminário para o primeiro 117 

semestre de 2021 e a estrutura do evento.  Cita sobre a proposta de preparação das 118 

oficinas com o Jorge Broide onde tem toda a proposta de trabalhar com os adolescentes, 119 

as famílias e os Sistemas de Garantia de Direito da Criança e do Adolescente. O Grupo 120 

de Trabalho prevê a realização do Seminário neste modelo diante da instabilidade da 121 

Pandemia, da autorização dos Órgãos para as aglomerações de pessoas. Menciona que 122 

para o ano de 2021, estarão trabalhando com as avalições do Plano Decenal de Medidas 123 

Socioeducativas para a conclusão do documento. Apresenta sobre o Estatuto do Comitê 124 

de Medida Socioeducativa que precisa ser estruturado, definido e supervisionado. 125 

Inclusão de Pauta: Foi apresentado ao colegiado sobre a consulta informal à Secretaria 126 

de Assistência Social sobre a possibilidade de retorno das atividades grupais presenciais 127 

dos Serviços Socioassistenciais como Serviço de Convivência e Fortalecimento de 128 

Vínculos. A Convidada Ruth elucida sobre os aumentos dos casos de violências contra as 129 

crianças e adolescentes, do aumento das vulnerabilidades e que diante deste cenário vê 130 

como importante o retorno presencial com todo protocolo sanitário necessário para a 131 

segurança dos usuários e dos colaboradores. Nada mais havendo a tratar, o presidente 132 

Carlos Renê Fernandes de Oliveira encerrou a reunião às 16h00, e eu, Carlos Eduardo 133 

Ribeiro Sacolli, lavrei a presente ata. 134 


