
Ata de sessa�o ordina ria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
Campinas, realizada aos doze dias de abril de dois mil e vinte e dois a� s catorze horas, realizada
por meio de videochamada atraves da  Sala Virtual Campinas.  Estiveram presentes: Titulares da
Sociedade Civil: Maristela Succi Bosso, Patrícia Rodrigues Silva Paes, Ana Lu cia da Silva Batista,
Ricardo Leite de Moraes, Celina da Costa Dias Silva e Adriana Cristina da Silva Arten. Suplentes da
Sociedade Civil: Flavio de Azevedo Levy, Ana Flavia Silva Luz e Jeanne Maria Madureira de Camar-
go Rodrigues. Titulares do Poder Pu blico: Maria Ange lica Bossolane Batista, Rafael Soares Pimen-
tel Alberto, Flavia Martins Guimara�es e Andrea Maria Campedelli Lopes. Suplentes do Poder Pu -
blico: Giovanna Puosso Labbate, Fernando Henrique Martins e Carolina de Souza Ramires. Estive-
ram presentes os convidados: Debora Silva, Rosa0ngela Barbosa (CT Sudoeste), Daiani Laís Felipe
da Silva (CT Sudoeste) e Patrícia Cury Gimeno (CT Sul). A presidente Maria Ange lica inicia a reu-
nia�o cumprimentando a todos ressaltando que planeja os pro ximos encontros de forma presenci-
al, ao menos que algumas das reunio� es seja desta forma para facilitar a discussa�o das pautas, o re-
conhecimento dos conselheiros e unidade do Conselho. Maria Ange lica comenta sobre a quanti-
dade de pautas do Conselho que passa pela diretoria executiva e da necessidade de elaboraça�o de
um planejamento estrategico que considere as inu meras demandas, todas com necessidades le-
gítimas, mas que precisam de criterios e alinhamentos para serem recebidas. E5  proposta a inclu-
sa�o das seguintes pautas: Devoluça�o de recurso do Fundo para a OSC Grupo das Servidoras Lea
Duchovni e a Prorrogaça�o de prazo para revalidaça�o de registro. Expediente: 1 - Leitura, discus-
sa�o e aprovaça�o das atas das reunio� es de março de 2022. Todos conselheiros receberam as atas
por e-mail com antecede0ncia e as atas foram aprovadas por unanimidade. 2 – Informes: Justifica-
tivas de ause0ncias. Na�o houve justificativas de ause0ncia ate  o momento da reunia�o. Comunicado
de encerramento das atividades da OSC Assiste0ncia Social da Paro quia do Sagrado Coraça�o de Je-
sus. A decisa�o do fechamento foi da diretoria da OSC que comunicou ao CMDCA e ao poder pu bli-
co de quem era parceria na execuça�o do SESF na media complexidade da assiste0ncia social. Solici-
taça�o de prorrogaça�o da vige0ncia do Termo de Fomento da OSC Espaço Infantil Corrente do Bem
referente ao Edital de Chamamento CMDCA nº 01/2020. Ange lica pede que essa pauta seja incluí-
da na ordem do dia por exigir uma decisa�o do Colegiado. Projeto “Município Livre de Viole0ncias
contra Crianças e Adolescentes: Cumprimento das Metas de ODS” da FEAC e Childhood Brasil. An-
ge lica explica que na semana passada a diretoria executiva se reuniu com representantes da FEAC
e da Childhood no Brasil para apresentaça�o do projeto e uma das propostas e  a possibilidade de
assessoramento para o município construir um fluxo e protocolos em relaça�o a�  lei da escuta espe-
cializada. Ha  uma discussa�o em nível nacional no a0mbito do judicia rio para que os municípios
executem esse serviço para dentro da política da assiste0ncia social, embora o tema extrapole uma
u nica política e o entendimento e  que a discussa�o seja feita a nível intersetorial, envolvendo o ju-
dicia rio, Conselhos, todas as políticas pu blicas e a sociedade civil. Para o Projeto “Município Livre
de Viole0ncias” o CMDCA e  o melhor caminho para iniciar a discussa�o dentro do município. A dire-
toria escutou a proposta e pediu para ser formalizada e apresentada aos demais membros do co-
legiado. A conselheira Andrea entende a extrema releva0ncia do assunto e tambem da parceria, a
partir do que foi apresentado pelo Projeto. Ange lica explica que a escuta especializada pretende
proteger vítimas crianças e adolescentes, especialmente vítimas de viole0ncia sexual, para que a
rede de proteça�o construa caminhos que evitem a revitimizaça�o de crianças e adolescentes, ou
seja, que elas na�o tenham que ir em diferentes espaços verbalizar sobre a viole0ncia que passou. O
espaço onde a criança contara  sobre a viole0ncia vivida devera  ser protegido e especializado. Celi-
na questiona se o assunto na�o deve passar primeiro para a Comissa�o de Enfrentamento a�  Viole0n-
cia. Flavia ve0  que este fluxo e  uma possibilidade se assim o Colegiado decidir, que as Comisso� es
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te0m esse papel de receber as demandas do Colegiado, embora geralmente tem acontecido o con-
tra rio, ja  que sa�o as Comisso� es que acabam encaminhando suas demandas ao Colegiado. Ange lica
pensa que primeiro o Colegiado deve decidir se aceita a parceria e que o assunto deve ser discuti -
do para alem da Comissa�o de Enfrentamento a�  Viole0ncia, envolve0-la de alguma forma, mas que
talvez seria mais interessante a criaça�o de um grupo de trabalho específico para a construça�o dos
protocolos. Colocado em votaça�o, e  aprovada por unanimidade o convite a�  FEAC e Childhood Bra-
sil para estarem presentes na pro xima reunia�o ordina ria do Conselho para apresentaça�o e escla-
recimentos sobre o “Projeto Município Livre de Viole0ncias”. Outra pauta para informar ao colegia-
do tambem foi apresentada pela FEAC  que esta  executando a terceira ediça�o do “Projeto Mobiliza
Campinas” e solicita apoio financeiro do CMDCA. Celina lembra que o assunto passou pelo CMD-
CA em 2021 e foi levado ao jurídico e agora sera  levado novamente para avaliar a possibilidade do
CMDCA oferecer aporte financeiro ao projeto que visa a distribuiça�o de carto� es para compra de
alimentos para famílias em situaça�o de insegurança alimentar. Ordem do dia: 1 - Solicitaça�o de
prorrogaça�o da vige0ncia do Termo de Fomento da OSC Espaço Infantil Corrente do Bem referente
ao Edital de Chamamento CMDCA nº 01/2020. Ange lica esclarece que sem tempo para esperar a
reunia�o do colegiado por conta do termino da vige0ncia que se aproximava, a diretoria executiva
decidiu, baseado nos pareceres tecnicos e jurídicos favoraveis que ja  constam no processo, deferir
a solicitaça�o de prorrogaça�o da vige0ncia. Na�o houve alteraça�o do projeto, a prorrogaça�o de tre0s
meses foi solicitada para compensar os meses em que a entidade na�o pode executar as atividades
por conta das restriço� es causadas pela pandemia. Ange lica pede que o colegiado referende a deci-
sa�o da diretoria executiva e que os conselheiros votem por meio do chat da sala virtual. Aprovado
por unanimidade. Ange lica ressalta que pelos mesmos motivos do Espaço Infantil Corrente do
Bem e  esperado que outras OSCs apresentem solicitaço� es de prorrogaça�o de vige0ncia ou alteraça�o
dos planos de trabalho dos projetos financiados pelo FMDCA e que o CMDCA deve pensar nos cri-
terios e condiço� es para validar ou na�o essas solicitaço� es. 2 - Pedido de inscriça�o do Projeto "Cui-
dando dos pais e recém-nascidos internados na Divisão de Neonatologia do Hospital da Mulher D.
José Aristodemo Pinotti - CAISM" da UNICAMP. A conselheira Patrícia, coordenadora da Comissa�o
de Registros, explica que o pedido de inscriça�o se iniciou em 2020 e o parecer da Secretaria de
Sau de na epoca emitido pelo Dr. Paulo Bonilha considerou que o projeto seria para compra de
material permanente. A Comissa�o de Registros reavaliou e entendeu que na�o seria o caso de um
projeto para compras. O projeto visa atender cerca de setecentos recem-nascidos e no projeto ha
a compra de alguns itens para melhorar o atendimento, como poltronas de amamentaça�o e extra-
tor de leite materno. A conselheira Andrea analisou o projeto e coloca que o mesmo e  muito rele-
vante e fara  a diferença na conduça�o do aleitamento materno. A Unicamp evidencia que o pu blico
e  essencialmente de outros municípios, ja  que o hospital e  refere0ncia para outras regio� es do Esta-
do. A conselheira Maria Jose  questiona se e  possível realmente o CMDCA custear materiais per-
manentes e se entre os itens na�o ha  materiais que ja  sejam garantidos pelo SUS. A Conselheira Pa-
trícia ressalta que colocou para a Unicamp a diferença entre a inscriça�o do programa e o repasse
de recursos do Fundo. O registro seria mais para dar uma sustentaça�o para a instituiça�o conse-
guir recursos de outras fontes. Flavia questiona se o projeto na�o deveria ser inscrito tambem no
CMDCA dos municípios que tem crianças atendidas pelo hospital,  mesmo que seja sediado de
Campinas. Ana Lu cia considera que seria interessante eles solicitarem o registro ao CONDECA ja
que o atendimento e  em a0mbito estadual, mas como o atendimento inclui crianças de Campinas, e
favoravel  a inscriça�o  no CMDCA. Andrea  explica que todas as maternidades de Campinas na�o
atendem exclusivamente o pu blico do município, no caso de outros hospitais ha  conve0nios com a
prefeitura que garantem um nu mero exclusivo de leitos, o que na�o e  o caso do CAISM ja  que os pa-
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cientes de Campinas entram na fila com todos os municípios de abrange0ncia da DRS-7. O hospital
ainda assim tem uma grande importa0ncia pois os casos mais graves do município sa�o encaminha-
dos para la . Ange lica pontua que neste momento devemos analisar o pedido de inscriça�o no CMD-
CA, ainda que todas as observaço� es sejam importantes. O parecer da Comissa�o de Registros e  fa-
voravel a�  inscriça�o do CAISM. Colocada em votaça�o, a inscriça�o e  aprovada por unanimidade. 3 -
Balancete do FMDCA referente ao me0s de dezembro/2021 e balanços contabeis de 2021. A conse-
lheira Maristela, tesoureira do Conselho, projeta a apresentaça�o do fechamento do Fundo do me0s
de dezembro de 2021. O saldo financeiro em conta corrente e  de R$ 31.617.294,49, e o saldo dis-
ponível  efetivo,  considerando  os  comprometimentos  e  resoluço� es  do  Conselho  e  de  R$
8.865.784,48. Quanto aos valores recebidos atraves de destinaça�o de imposto de renda, o me0s de
dezembro foi acima das expectativas e atingiu o valor de R$ 7.759.072,29 e o acumulado no ano
foi de R$ 10.523.846,10. Colocada em votaça�o, o colegiado aprova por unanimidade os balancetes
do me0s de dezembro de 2021. Em seguida Maristela apresenta os balanços do ano de 2021. A pre-
visa�o de receitas para o ano era de R$ 8.000.000,00 e a receita realizada superou esse valor em R$
4.086.501,14. Em relaça�o a� s despesas, a dotaça�o era R$ 18.558.000,00 e as despesas líquidas fo-
ram de R$ 12.705.483,03 e se deu devido a�  dificuldade burocra tica para realizar os gastos. Colo-
cada em votaça�o os balanços contabeis de 2021 e  aprovado por unanimidade. 4 - Indicaça�o para a
composiça�o da Comissa�o de Monitoramento e Avaliaça�o dos termos de fomento celebrados entre
a administraça�o pu blica e organizaço� es da sociedade civil, referentes ao Edital de Chamamento nº
01/2020. Atualmente fazem parte Flavia, Maria Jose  e Renata. Como a Renata se desligou do Con-
selho, sera  necessa rio indicar outro nome e confirmar os que continuam, lembrado que essa Co-
missa�o devera  ser composta por conselheiros do poder pu blico. Apo s consulta, foram indicadas
as conselheiras Maria Jose , Flavia, Andrea e Giovanna. 5 - Solicitaça�o de prorrogaça�o da vige0ncia
do Termo de Fomento da OSC Associaça�o Anhumas Quero-Quero referente ao Edital de Chama-
mento CMDCA nº 01/2020. Ange lica novamente ressalta a importa0ncia da elaboraça�o de criterios
para ana lise desse tipo de pedido e no caso em questa�o ainda como na�o ha  parecer da A5 rea de Vi-
gila0ncia Socioassistencial propo� e devolver o processo apenas dando cie0ncia no pedido e aguardar
o parecer tecnico. 6 - Criaça�o de Grupo de Trabalho sobre o pro ximo Edital de Chamamento Pu -
blico do CMDCA. Colocada em votaça�o, e  aprovada por unanimidade a criaça�o do GT. O GT sera
composto por todos os membros da diretoria executiva, pelo conselheiro Rafael e pela convidada
Debora. Maria Jose  propo� e convidar representantes das secretarias municipais.  7 - Criaça�o de
Grupo de Trabalho sobre capacitaça�o de conselheiros tutelares. Ange lica explica que a demanda
partiu da rede de proteça�o e a proposta e  que a capacitaça�o contemple alem dos conselhos tutela-
res outros representantes da rede. O GT devera  pensar quais as tema ticas da capacitaça�o, contan-
do com a contribuiça�o do pro prio Conselho Tutelar, representantes da rede e das Comisso� es do
CMDCA. Ange lica propo� e que nesse momento e  importante indicarmos os conselheiros para que
depois reunido o GT se discuta quem mais ira  ser convidado. Foram indicados para o GT os conse-
lheiros Rafael, Jeanne e Ange lica.  8 - Planejamento estrategico do CMDCA – Proposta de criaça�o
de Grupo de Trabalho. Maria Ange lica lembra que o Conselho ja  tem um plano de aplicaça�o apro-
vado para este ano, mas que a diretoria executiva sentiu a necessidade da criaça�o de um planeja-
mento estrategico que seja baseado nas demandas e solicitaço� es que chegam ao Conselho para
que fique mais fa cil de priorizar o que for entendido como mais importante ou estrategico. Foi
proposto que o GT se reu na em torno de cinco vezes e que seja composto pela diretoria executiva
e pelos coordenadores de Comisso� es. Colocada em votaça�o, a proposta foi aprovada por unanimi-
dade. 9 – Prorrogaça�o de prazo para a revalidaça�o de registros. Celina diz que a pauta foi um pedi-
do da conselheira Patrícia que constatou que algumas entidades na�o protocolaram o pedido de
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revalidaça�o de registro e inscriça�o no Conselho ate  o dia de ontem, prazo dado pelo Conselho. Al-
gumas entidades nessa situaça�o tambem consultaram se havera  alguma prorrogaça�o. Celina ex-
plica que a ideia era prorrogar para trinta ou sessenta dias o prazo para apresentar os documen-
tos para o CMDCA, ja  que o cancelamento de registros por conta da perda de prazos acarreta mais
trabalho para o Conselho e para as entidades que devem entrar com novos pedidos de inscriça�o
proviso ria, um processo mais moroso. Alem disso, o cancelamento do registro pode prejudicar as
entidades que recebem recursos do Fundo. Os conselheiros debatem sobre qual seria o prazo adi-
cional, considerando que as entidades tiveram dois meses para apresentar os documentos e va -
rios comunicados foram feitos pelo Conselho alertando sobre as datas. Colocada em votaça�o a
proposta de prorrogar o prazo de entrega ate  a pro xima quinta-feira, dia 14 de abril, e  aprovada
com sete votos favoraveis e dois contra rios. 10 – Comissa�o da Primeira Infa0ncia. Ange lica lembra
que ha  mais uma pauta para ser acrescentada. Na u ltima reunia�o do colegiado foi aprovada a Co-
missa�o da Primeira Infa0ncia, mas na�o foi definida a composiça�o e pergunta se algum conselheiro
se candidata a�  coordenaça�o. Flavia manifesta interesse em assumir a coordenaça�o desde que haja
uma troca na coordenaça�o da Comissa�o de Enfrentamento a�  Viole0ncia Contra Crianças e Adoles-
centes (EVCCA), ja  que nesse momento prefere trabalhar com a prevença�o do que com viole0ncia e
ficaria na transiça�o ate  quando for necessa rio. O conselheiro Ricardo manifesta o interesse em co-
ordenar a Comissa�o EVCCA. Diante das manifestaço� es, a conselheira Flavia e  indicada como coor-
denadora da Comissa�o de Primeira Infa0ncia e o conselheira Ricardo e  eleito coordenador da Co-
missa�o EVCCA. Ange lica consulta os conselheiros e fica definido que a pro xima reunia�o no dia 10
de maio sera  de forma presencial. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente agradece a pre-
sença de todos encerrando a reunia�o a� s dezesseis horas e trinta e cinco minutos, e eu, Fla via Mar-
tins Guimara�es, lavrei a presente ata.
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