
Aos treze de julho de dois mil e vinte e um às quatorze horas, reuniram em sessão virtual para 1 

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

presidida pelo Presidente Carlos Renê. Participaram da reunião os conselheiros Titulares da 3 

Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Carlos Eduardo R. Sacolli, Maristela Succi 4 

Bosso, Leonardo Duart Bastos e Claudete Lima. Suplentes da Sociedade Civil: Rita de Cássia 5 

Viotti. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Flávia Martins 6 

Guimarães, Renata Alexsandra da Silva, Tânia Maria de Cássia Marcucci Oliveira e Thalles 7 

Jordane Almeida Oliveira. Suplentes do Poder Público: Felipe Gonçalves da Silva, Leila Claudia 8 

Sarubbi Heleno da Silva, Marcelo Bandiera Sálvio e Márcia Maria Simões Camillo. Convidados: 9 

Mônica Atílio e Gabriela Britto. Expediente: 1- Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião 10 

de junho de 2021. Aprovação da Ata com uma abstenção.  2 - Justificativa de ausência: Patrícia 11 

Rodrigues Silva Paes e Sérgio Luís Giacomello.  Edital de Chamamento Público CMDCA nº 12 

01/2020: Apresentado ao colegiado o cenário dos trâmites das propostas enviadas para o edital de 13 

Chamamento Público CMDCA nº 01/2020. Foram apresentadas quarenta e nove propostas dentre 14 

as enviadas, dezenove já foram assinadas através do termo de fomento. As demais propostas estão 15 

tramitando. Quatorze processos estão em análise jurídica, cinco processos estão para a 16 

formalização dependendo da assinatura do termo de fomento, nove processos estão em fase de 17 

atendimento de alguma condicionante técnica e os demais projetos já passaram pela formalização 18 

e poderão serem executados. Carta de Repúdio do Coletivo Salvaguarda da Capoeira de 19 

Campinas: O Presidente Carlos Renê torna público o documento com a leitura na íntegra da Carta 20 

de Repúdio do Coletivo Salvaguarda da Capoeira de Campinas e menciona que Conselho 21 

Municipal de dos Direitos da Criança e Adolescente repudia veemente qualquer forma de 22 

violência sofrida por crianças e adolescentes. Ordem do dia: 1. Relatórios e Balancete Contábil 23 

do FMDCA referente ao mês de abril/maio 2021: Com a palavra, Maristela, Conselheira e 24 

Primeira Tesoureira, apresenta ao colegiado os documentos contábeis referentes aos meses de 25 

abril/2021 e maio/2021, do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, passando item por item 26 

em todos os documentos ao colegiado. Menciona os valores provisionados, realizados e 27 

arrecadados através de campanhas como a Destinação de Imposto de Renda, repasses de multas 28 

dentre outros. Informou que em abril/21 o saldo financeiro em conta corrente foi de R$ 29 

30.928.470,27 e que em maio/21 foi de R$30.659.736,24, sendo que destes valores, em abril/21 30 

R$25.335.632,97 e em maio/21 R$24.915.666,58 estavam comprometidos com as Resoluções 31 

aprovadas (neste ano e em anos anteriores) pelo colegiado, e que o saldo atual disponível para 32 

outras liberações foi de R$5.592.837,30 para o mês de abril/21 e de R$5.744.069,66 para o mês 33 

de maio/21. Também comentou que até o mês de maio/21, o valor recebido no FMDCA referente 34 

à destinação do IR – Lei ECA acumulou R$470.690,28. 2. Utilização de saldo remanescente para 35 

custeio de Parques Infantis Inclusivos: Elucidado ao colegiado ao que tange os recursos 36 

provenientes da Uber para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescentes com objetivo 37 



específico que é aquisição de brinquedos para parquinhos infantis inclusivos. A proposta é que 38 

não haja separação das crianças quando estão nestes equipamentos públicos fomentando a 39 

inclusão. Diante desta proposta, a Empresa Uber na ocasião fez o repasse da verba e no primeiro 40 

repasse foi realizada a aquisição de brinquedos adaptados para três parques inclusivos no 41 

município de Campinas, porém houve a necessidade de uma segunda deliberação no ano de 2020. 42 

A pauta é apresentada ao colegiado visando a deliberação para o uso do recurso do saldo 43 

remanescente no valor de R $31.620,00 para custear a implantação de cinco parques, somado ao 44 

valor já deliberado pelo Conselho em 2020. Aberta a votação pelo chat, fica aprovada por 45 

unanimidade a proposta pelos conselheiros. 3. Indicação de um titular e um suplente para compor 46 

o Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação Complementar: A conselheira Tânia 47 

apresenta ao colegiado o histórico do Comitê Municipal de Aleitamento Materno do Município 48 

que tem como a finalidade de subsidiar as políticas públicas e ações de promoção, proteção e 49 

apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar no município. Menciona que a 50 

reunião acontecerá de forma virtual dia quatorze de julho, às quatorze horas e que enviará por e-51 

mail as pautas deste encontro. Apresentado ao colegiado fica aberto para a indicação de 52 

conselheiros para as vagas de titular e suplente. Não havendo indicações nesta reunião, Dra, Tânia 53 

irá representar o Conselho neste encontro, mas reforça a importância da representação para 54 

acompanhar as reuniões neste Comitê. 4. Indicação de suplente para o Comitê Gestor do Sistema 55 

Municipal de Atendimento Socioeducativo – SIMASE: Não houve indicação para representante 56 

da suplência ao Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo – SIMASE. 57 

Os conselheiros serão consultados pessoalmente sobre o interesse e a disponibilidade. 5. 58 

Indicação de representantes para composição da Comissão de Monitoramento e Avaliação 59 

referentes às resoluções de repasse de recurso 021/2021, 029/2019, 017/2018 e 07/2017: Irão 60 

compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação referentes às resoluções de repasse de recurso 61 

021/2021, 029/2019, 017/2018 e 07/2017 as conselheiras: Maria José Geremias, Claudete de 62 

Lima, Flávia Martins Guimaraes, Renata Alexandra da Silva e Carlos Renê Fernandes de Oliveira. 63 

6.  Devolutiva sobre os trabalhos do Comitê Gestor de Atendimento Socioeducativo – SIMASE: 64 

A Conselheira Rita Viotti elucida ao colegiado sobre as ações do Comitê Gestor de Atendimento 65 

Socioeducativo - SIMASE. Rita apresenta sobre as oficinas preparatórias virtuais que ocorreu 66 

como adolescentes que estão no cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto e 67 

fechado com a participação das unidades da Fundação Casa Maestro, Jequitibá e Andorinhas 68 

totalizando vinte participantes e vinte familiares. Rita parabeniza a participação de toda rede de 69 

trabalho e de atendimento. A Conselheira apresenta a metodologia e estrutura utilizada pelo 70 

facilitador Dr. Jorge, profissional este contratado pelo CMDCA para realizar este momento, Rita 71 

apresenta sobre a discussão acerca do tema judicialização x responsabilização pelo ato infracional 72 

com participação e opiniões dos adolescentes e familiares. A preocupação dos organizadores com 73 

o uso da imagem dos adolescentes e que por momento foi apontado este caso e já solucionado. 74 



Em um panorama geral o encontro foi gratificante e com aplicabilidade nas duas oficinas com 75 

resultados construídos com os adolescentes. Finalizando a pauta foi apresentado sobre a 76 

construção do Regimento Interno do Comitê. Inclusão de Pauta: 7. Aprovação do Registro 77 

Inicial “Associação Família Eclipse Cultura e Arte”. Aprovado o Registro Inicial com a ressalva 78 

de contratação de ao menos um colaborador da equipe de trabalho com vínculo seja ele MEI, CLT 79 

ou outros. 8. Aprovação da Inscrição Inicial do Programa de Aprendizagem Profissional da 80 

“Associação Daniel Mendez” - Aprovada a inscrição provisória do Programa por unanimidade 81 

pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, Carlos Renê encerrou a reunião às 15h20, e eu, 82 

Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a presente ata.  83 


