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

Campinas, realizada aos doze dias de janeiro de 2021 às catorze horas, realizada por meio de 2 

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

Civil: Carlos Eduardo R. Sacolli, Maristela Succi Bosso e Leonardo Duart Bastos Titulares do 4 

Poder Público: Mariana Barão e Maria José Geremias. Suplentes do Poder Público: Renata 5 

Alexandra da Silva, Felipe Gonçalves as Silva e Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva. 6 

Estiveram presentes as convidadas: Flávia Boavista Fernandes e Celida Miriam Ferreira. 7 

Iniciada a Reunião Ordinária deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 8 

de Campinas conduzida pela Vice-Presidente Mariana Barão. Diante das suas atribuições, 9 

realiza a abertura cumprimentando a todos os presentes e elucida ao colegiado sobre a 10 

modalidade de votação, que diante das reuniões virtuais, passa ser computada pelo chat. Com a 11 

ciência dos presentes inicia o expediente do dia. Expediente: 12 

1- Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de dezembro de 2020. Aprovada por 13 

unanimidade. 2 - Informes: Justificativas de ausências: Maria Angélica Bossolane Batista, 14 

Margareth Maria de Almeida Wolf, Claudete de Lima, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, 15 

Sérgio Luis Giacomello, Flávia Martins Guimarães, Rita de Cássia Viotti e Patrícia Rodrigues 16 

Silva Paes. Ordem do dia: 1 – Preparação de documentos e relatórios para nova gestão da 17 

Assistência Social. A conselheira Mariana Barão elucida ao colegiado o histórico da construção 18 

do documento que traz questões relacionadas ao Conselho Municipal dos Diretos das Crianças e 19 

Adolescentes, especialmente voltadas para as deliberações da Conferência da Criança e do 20 

Adolescente realizada no município em 2018. Foi revisitado todo o documento e realizados 21 

recortes das principais demandas. No atual cenário foi apresentado para a deliberação deste 22 

colegiado a proposta de acrescentar a este documento uma construção coletiva via Comissões 23 

que compõem este Conselho, levando as áreas de atuações, as experiências dos conselheiros e as 24 

suas temáticas que consideram de maior relevância para a apresentação. Aberto a palavra ao 25 

colegiado o conselheiro Felipe ressalta da importância da construção deste documento via 26 

Comissões. Aprovada a proposta pelos presentes e instituído o cronograma para compilar e 27 

tornar o documento oficial para o dia 22/01/2021, uma vez que, este documento será 28 

apresentado na reunião de colegiado no dia 09/02/2021. 2 – Nova Resolução de Registro do 29 

CMDCA. O Conselheiro Carlos Eduardo “Kadu” inicia a pauta fazendo menção a todos os 30 

conselheiros e convidados que trabalharam para a construção desta nova Resolução: Carlos 31 

Eduardo R. Sacolli, Claudete Lima, Cláudio Roberto Raizaro, Dra. Kellye Ribas Machado, Dra. 32 

Patrícia Rodrigues Silva Paes, Ruth Maria de Oliveira, Dr. Silvano Freire Oliveira e Simone 33 

Rita Zanelato. Apresentando ponto a ponto das alterações e sanados os pontos dúbios foi 34 

colocado em votação e por unanimidade fica aprovada a Resolução e encaminhada para a 35 

publicação no Diário Oficial do Município. 3 - Devolutiva das Comissões e Grupos de Trabalho 36 

do CMDCA: Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos: A Conselheira Maria José informa 37 

que a Comissão se reunirá para a sua primeira reunião do ano ainda no mês de janeiro. 38 

Comissão de Enfrentamento à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes: O 39 

conselheiro Leonardo, Coordenador da Comissão, apresenta ao Colegiado as ações planejadas 40 

pela Comissão. Menciona que em dezembro foi à última data que os membros da comissão se 41 

reuniram para o fechamento do ano e revisitaram as programações, formações e seminários 42 

programados para 2021. Menciona das ações e cita em especial “18 de Maio - Dia Nacional do 43 

Em fretamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”. Comissão de 44 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade: A conselheira Maria José “Zezé” neste ato 45 

representando o Coordenador da Comissão, conselheiro Newton, elucida aos presentes de que 46 

ainda não foi possível reunir com os membros da Comissão para a primeira reunião do ano.  47 

Ressalta que a Comissão acompanhou as ações da Gestão para colocação das crianças em 48 



guarda excepcional nesse período de pandemia que foi uma estratégia conjunta com a Vara da 49 

Infância e Ministério Público para diminuir a circulação de pessoas nos Serviços de 50 

Acolhimento, e para evitar a proliferação do Covid-19 entre os acolhidos e trabalhadores. No 51 

total foram cinquenta e três crianças e adolescentes que neste período foram colocados sobre 52 

guarda excepcional na família de origem, uma vez que, as equipes técnicas já estavam 53 

trabalhando com os familiares para reintegração e com as famílias extensas, avós e padrinhos 54 

afetivos ligados ao Projeto Acordar em parceria com a “Guardinha”. No caso do Abrigo 55 

Municipal, cinco funcionários acolheram de forma temporária, adolescentes e grupos de irmão 56 

em suas residências. Maria José elucida que foi uma ação bastante exitosa e todo este processo 57 

teve o acompanhamento da Vara da Infância. A maior parte das crianças que foram para as 58 

casas de funcionários já foram reintegrados ou integrados aos Serviços de Acolhimento. 59 

Comissão Jovem Aprendiz: O coordenador da Comissão Felipe inicia sua explanação 60 

elucidando que a primeira reunião da comissão acontecerá em 02/02/2021. Fez menção sobre os 61 

processos e pedidos das organizações para novos cursos de aprendizagem. Felipe apresenta a 62 

proposta da Comissão em contar com uma supervisão para auxiliar com os processos e subsidiar 63 

na escrita da nova Resolução. Elucida sobre futuras ações citando o mês de abril onde se 64 

comemora o “Dia Internacional do Jovem Trabalhador”, resgatar o evento “Campinas Pela 65 

Aprendizagem”, todas essas ações serão pensadas de acordo com cenário pandêmico que 66 

estamos passando. Inclusão de Pauta. Nomeação dos Representantes no Comitê Intersetorial 67 

para Implantação do Plano Municipal para a Primeira Infância - PIC. Por unanimidade, o 68 

colegiado decidiu manter a conselheira Maristela Succi Bosso como representante titular e a 69 

conselheira Flávia Martins Guimarães como suplente. Nada mais havendo a tratar, a vice-70 

presidente do CMDCA, Mariana Barão, encerra a reunião às 15h20 e eu, Carlos Eduardo 71 

Ribeiro Sacolli lavrei a presente ata. 72 


