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

de Campinas, realizada aos onze de agosto de 2020 às catorze horas, realizada por meio 2 

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

da Sociedade Civil: Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, 4 

Claudete de Lima, José Antônio Ribeiro Milani, Silmara Aparecida Lopes Porto, Maristela 5 

Succi Bosso e Leonardo Duart Bastos. Suplentes pela Sociedade Civil: Newton César 6 

Caetano Monteiro, Margareth Maria de Almeida Wolf, Mara Eliane Moreira Aleixo e Rita 7 

de Cássia Viotti. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Elaine 8 

Cristina Garcia Ramos de Sousa, Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luis Giacomello e Kelly 9 

Regina Valvassoura Correia. Suplentes do Poder Público: Felipe Gonçalves da Silva, 10 

Maria Angélica Bossolane Batista, Renata Alexsandra da Silva e Paulo Vicente Bonilha 11 

Almeida. Iniciada a Reunião Ordinária deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança 12 

e Adolescente CMDCA de Campinas, Carlos Renê Presidente deste Conselho, faz 13 

abertura cumprimentando a todos os presentes. O Senhor Presidente elucida ao 14 

colegiado sobre a modalidade de votação, que diante das reuniões virtuais a votação 15 

passa ser computada pelo chat e pede a autorização da gravação da reunião, ciente 16 

deste modelo e com a autorização dos conselheiros passa ao expediente do dia. 1-   17 

Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de julho de 2020. Por unanimidade 18 

deste colegiado aprova-se a ata do mês de julho. 2- Justificaram a ausência as 19 

conselheiras Patrícia Rodrigues Silva Paes e Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva. Ordem 20 

do Dia. 1 - Relatório financeiro do FMDCA dos meses de maio e junho de 2020. 2 – 21 

Balancetes contábeis do FMDCA dos meses de maio e junho de 2020. A Comissão de 22 

Finanças representada nesta reunião por seu Coordenador José Antônio Ribeiro Milani, 23 

apresenta os relatórios financeiros e os balancetes contábeis do FMDCA dos meses de 24 

maio e junho 2020 após análise e parecer favorável da Comissão. Colocado em regime 25 

de votação este colegiado aprova os itens citados por unanimidade. 3 - Aprovação de 26 

recursos para projetos das Comissões. Renê ressalta que devido a pandemia, as 27 

atividades planejadas pelas comissões foram interrompidas e sugere ao colegiado a 28 

aprovação dos valores mencionados no documento apresentado que se refere às 29 

atividades programadas ainda para o segundo semestre do presente ano. Possíveis 30 

ajustes devem ser comunicados a Diretoria Executiva, uma vez que, Seminários e Cursos 31 

na modalidade presenciais apontados pelas comissões sofram ajustes na execução e no 32 

orçamento devido ao cenário vivido pela pandemia do novo coronavírus. Desta forma a 33 

comissão tem a autonomia de prosseguir com o planejado e executar as ações. Com a 34 

palavra, Rita, Coordenadora do Comitê Gestor do SIMASE, explica aos conselheiros que 35 

o Seminário previsto no planejamento irá ser antecedido de oficinas de preparação. A 36 

Comissão tem a proposta da realização do seminário no ano de 2021. A Comissão da 37 

Alta Complexidade apresenta que no momento não será possível a implementação do 38 

Programa da “Família Guardiã Subsidiada” pois estão aguardando a publicação da lei 39 

que regulamentará o programa. Portanto o planejamento pensado para o ano teve o 40 

seu custo diminuído. Foi esclarecido que o valor do diagnóstico da situação de crianças 41 



e adolescentes em Campinas foi definido por gestões anteriores e se trata do recurso 42 

aprovado em um edital da CPFL que o CMDCA foi contemplado. Outro ponto que foi 43 

discutido é sobre o “Projeto Ressignificar” que visa a prevenção à reincidência de 44 

violência sexual doméstica sofrida por crianças e adolescentes no município de 45 

Campinas, serviço novo que já foi aprovado por este Conselho no último mês de 46 

dezembro. A conselheira Angélica explica que o valor do projeto foi baseado no custo 47 

de execução dos serviços especializados de proteção social à família (SESF). Como o 48 

serviço é novo, há de se considerar o custo para implantação, o que não está incluso no 49 

valor apresentado. O valor está sendo recalculado pelos especialistas da Secretaria de 50 

Assistência Social. Os conselheiros presentes decidem por manter o Projeto Ressignificar 51 

no planejamento com valor apresentado e que possíveis alterações serão apreciadas 52 

novamente pelo colegiado. Sanadas as dúvidas e discussões coloca-se em votação e fica 53 

aprovado pelos conselheiros os planejamentos das comissões no valor de um milhão e 54 

setenta e cinco mil reais.  4 – Cancelamento do registo do Instituto de Pedagogia 55 

Terapêutica Professor Norberto de Souza Pinto. A Organização comunica a este 56 

Conselho sobre o encerramento das suas atividades diante da crise financeira vivida pela 57 

organização. Seguindo o Estatuto da Organização no caso de dissolução o patrimônio 58 

passa a Casa de Maria de Nazaré.  Colocado em votação o colegiado aprova por 59 

unanimidade o cancelamento do registro. 5 - Prorrogação do vencimento de registros 60 

provisórios. Algumas organizações estão com os registros próximos do vencimento e 61 

diante do cenário de pandemia é proposta a prorrogação do vencimento dos registros 62 

por mais trinta dias. Colocada em votação, o colegiado aprova a proposta por 63 

unanimidade. 6 - Resolução de repasse de recursos às organizações sociais. Renê aponta 64 

que esta Resolução já foi aprovada por este colegiado, porém, com cenário vivido diante 65 

da pandemia ajustes foram necessários para atender às demandas das organizações. 66 

Itens como a aquisição de EPI´s, soluções tecnológicas e possíveis aquisições de 67 

produtos alimentícios poderão compor a resolução.  Todo o processo será enviado por 68 

Sistema Eletrônico (SEI) para análise técnica diretamente para as secretarias municipais.  69 

Após os ajustes da Resolução que será realizado pelo Jurídico a mesma será publicada e 70 

os processos poderão dar andamentos. 7 – Devolutiva das Comissões e Grupos de 71 

Trabalho do CMDCA. Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos: A Conselheira 72 

Maria José apresenta ao colegiado a série de cinco lives, iniciando a partir de 14/08, 73 

nomeada de “Circulando com Paulo Freire - Tudo em Casa e Agora”. Estes encontros 74 

serão compostos por famílias, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 75 

Adolescentes e representantes das Secretarias de Educação Municipal e Estatual. Os 76 

encontros têm o viés de dialogar sobre as suas dificuldades encontradas para 77 

desenvolver as atividades escolares dentro de casa. Comissão de Enfrentamento à 78 

Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes: O coordenador da Comissão, 79 

conselheiro Leonardo, explicita ao colegiado de que os encontros estão acontecendo de 80 

forma virtual e suas pautas e demandas estão sendo seguidas.  O planejamento do 81 

Seminário previsto para este ano está sendo readequado para o novo cenário. Leonardo 82 



apresenta sobre a reunião que ocorreu com membros de Organizações da Sociedade 83 

Civil, Conselho Tutelar, adolescentes e jovens, Diretoria Executiva deste Conselho para 84 

a discussão acerca do tema: Racismo Estrutural e Violência Policial. Como fruto desta 85 

reunião surge a proposta da criação de uma comissão que tratará desta pauta dentro 86 

do CMDCA. A Diretoria Executiva estudará a proposta para a criação ou não desta nova 87 

Comissão. O Presidente Renê menciona o quanto foi rica a experiência de trazer as 88 

crianças, adolescentes e jovens para esta discussão, ressalta sobre a importância de dar 89 

voz e criar esse canal de diálogo. Comissão de Proteção Social Especial de Alta 90 

Complexidade: O conselheiro Newton apresenta sobre as adequações nos valores da 91 

comissão para cumprir com as propostas. Conselho Municipal de Educação: A 92 

conselheira Flávia informa que a rede municipal de ensino ainda não deu início à 93 

contagem dos dias letivos depois do início das aulas não presenciais. Flávia ressalta que 94 

não fez a defesa da educação à distância para o ensino fundamental, mas que assim 95 

como as crianças da rede estadual e particular, a rede municipal tivesse a liberdade de 96 

sua autogestão e criar condições para que os alunos concluam o ano letivo. Flávia 97 

propõe marcar uma reunião extraordinária do CMDCA para apresentar ao colegiado os 98 

pareceres e discussões do Conselho Municipal de Educação para que o CMDCA se 99 

posicione sobre o assunto. Comitê Gestor do SIMASE. Rita apresenta ao colegiado que 100 

o comitê gestor vem trabalhando nas adequações do Plano Decenal de Medida Sócio 101 

Educativa e que planeja a realização do seminário no primeiro semestre de 2021. Nada 102 

mais havendo a tratar, o presidente Carlos Renê Fernandes de Oliveira encerrou a 103 

reunião às 15h42, e eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a presente ata. 104 



ANEXO 

 

Valores aprovados para ações do CMDCA em 2020: 

 

Responsável Valor em R$ 

Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente 80.000,00 

Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos 100.000,00 

Comissão de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 65.000,00 

Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo 85.000,00 

Projeto Ressignificar: prevenção à reincidência de violência sexual doméstica contra 

crianças e adolescentes no município de Campinas 

440.000,00 

DE – Diagnóstico sobre a situação da criança e do adolescente na cidade 210.000,00 

DE – Capacitação dos Conselheiros do CMDCA 15.000,00 

DE – Capacitação dos Conselheiros Tutelares 30.000,00 

DE – Divulgação da Campanha de Imposto de Renda 50.000,00 

TOTAL em R$ 1.075.000,00 

 


