
Aos onze de maio de dois mil e vinte e um às quatorze horas, reuniram em sessão 1 

ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2 

Campinas, através de videochamada pela plataforma Google Meet. A reunião foi 3 

presidida pela Vice-Presidente Mariana Barão. Participaram da reunião os conselheiros 4 

Titulares da Sociedade Civil: Carlos Eduardo R. Sacolli, Maristela Succi Bosso, 5 

Newton César Caetano Monteiro, Leonardo Duart Bastos e Claudete Lima. Suplentes da 6 

Sociedade Civil: Rita de Cássia Viotti, Margareth Maria de Almeida Wolf e Mara 7 

Eliane Moreira Aleixo. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José 8 

Geremias, Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luís Giacomello. Suplentes do Poder 9 

Público: Renata Alexsandra da Silva e Márcia Maria Simões Camillo. Expediente: 10 

Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de abril de 2021. Fica aprovada por 11 

unanimidade pelos conselheiros. Justificativa de ausência: Carlos Renê Fernandes de 12 

Oliveira, Patrícia Rodrigues Silva Paes, Tânia Maria de Cássia e Felipe Gonçalves. 13 

Ordem do dia: 1 - Apresentação sobre a Campanha do Maio Laranja: Com a palavra, 14 

Mariana Barão elucida ao colegiado sobre as ações do Maio Laranja, mês de intenso 15 

trabalho no município de Campinas acerca do tema do abuso e exploração sexual contra 16 

criança e adolescentes. A conselheira reforça sobre a importância deste Colegiado 17 

conhecer as ações e trabalhos que serão desenvolvidos e, para além do conhecimento, o 18 

trabalho de divulgação das ações. Lembra do árduo trabalho da Comissão de VDCCA 19 

(violência contra criança e adolescente) que pensaram, organizaram, alinharam e que 20 

irão executar as ações. Mariana apresenta o website organizado pela Secretaria de 21 

Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, onde há materiais, 22 

cartilhas com orientações, vídeos e muito conteúdo para estudo e atividades para serem 23 

desenvolvidas com o público alvo e as famílias. O Coordenador da Comissão de 24 

Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes - 25 

VDCCA, Leonardo apresenta ao colegiado o trabalho da comissão, da organização e a 26 

importância de ampliar a discussão do tema. Reforça que com o período de isolamento 27 

social onde os casos aumentaram existe a preocupação nos atendimentos dos casos. 28 

Comenta sobre as lives que acontecerão nos dias dezenove e vinte de maio. Dia 29 

dezenove, a live terá a participação especial da Secretária da Assistência Social Pessoa 30 

com Deficiência e Direitos Humanos Vandelceya Moro, Mariana Barão, Vice 31 

Presidente do CMDCA e mediadora, Dra. Ana Carolina Bacchi - Delegada da Delegacia 32 

da Mulher, a Promotora Andréa Santos Souza, os Conselheiros Tutelares Luzia das 33 

Graças Assis e Natan Cyrino Volpini. A Live terá como tema “A articulação do sistema 34 



de garantia de direitos no enfrentamento à exploração sexual contra a criança e 35 

adolescentes''. No dia vinte a live contará com participação especial da Secretária de 36 

Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos Vandelceya Moro, 37 

Leonardo Duart Bastos - Coordenador da Comissão VDCCA e Conselheiro do 38 

CMDCA, Maria Angélica Bossolane Batista - Coordenadora da Proteção Social 39 

Especial, Jailton Lima da Silveira - Coordenador da Proteção Social Básica. O tema da 40 

live será “A articulação interproteções no enfrentamento à exploração sexual contra 41 

criança e adolescentes”. As duas lives terão as transmissões ao vivo pelo canal do 42 

youtube e pelo facebook do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 43 

Adolescentes de Campinas. Leonardo encerra apresentando a proposta de um 44 

documentário com apoio da TV Câmara acerca do tema. 2- Devolutiva das Comissões e 45 

Grupos de Trabalho do CMDCA:  A Conselheira e Coordenadora da Comissão de 46 

Prevenção e Defesa dos Direitos Zezé, apresentou ao colegiado as ações previstas.  A 47 

Comissão está em fase de organização de quatro lives, sendo duas com lives com 48 

usuários dos Serviços e duas lives com os profissionais. A proposta é que a primeira 49 

live ocorra em junho, dentro da proposta de “Circulando com Paulo Freire”. O anseio 50 

deste momento é dialogar com os profissionais das ações e dificuldades encontradas no 51 

período de pandemia. Leonardo, Coordenador da Comissão de Enfrentamento à 52 

Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes apresenta ao colegiado a conversa 53 

com as Secretarias Municipais de Campinas para a revisão das ações propostas do Pacto 54 

Intersecretarias para o Enfrentamento e Combate à Violência contra Crianças e 55 

Adolescentes. A ação visa a reformulação do Pacto. Elucida sobre a finalização do 56 

Edital de Autor de violência que agora está nos trâmites dentro da Secretária.  Newton, 57 

conselheiro e Coordenador da Comissão de Proteção Social Especial de Alta 58 

Complexidade apresenta ao colegiado que a Comissão vem trabalhando para assegurar 59 

as propostas de ações para o ano.   Maristela Coordenadora da Comissão de Finanças e 60 

Orçamento elucida ao colegiado que até a presente data a Secretaria de Finanças do 61 

Município não repassou os dados do mês vigente. A conselheira propôs apresentar ao 62 

Colegiado os dados contábeis na reunião de colegiado do mês de junho. A conselheira 63 

Rita apresenta ao colegiado sobre o Comitê de Medida Sócio Educativo: Nas indicações 64 

de pessoas para compor o Comitê ficou pendente o retorno de duas Secretarias. O 65 

Comitê tem a esperança de que na próxima reunião exista um aumento de participantes 66 

na reunião. Ainda com a palavra a Conselheira relata sobre o vazamento das imagens de 67 

adolescentes em uma abordagem policial na cidade de Campinas e que a Comitê 68 



elaborará uma carta de repúdio à ação ocorrida. Sem mais a tratar, Mariana Barão 69 

encerrou a reunião às 15h10, e eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a presente ata.  70 


