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

de Campinas, realizada aos treze dias de outubro de 2020 às catorze horas, realizada 2 

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

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

Oliveira, Claudete de Lima, Silmara Aparecida Lopes Porto, Maristela Succi Bosso e 5 

Leonardo Duart Bastos. Suplentes pela Sociedade Civil: Mara Eliane Moreira Aleixo, 6 

Patrícia Rodrigues Silva Paes e Margareth Maria de Almeida Wolf. Titulares do Poder 7 

Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Flávia Martins Guimarães e Sérgio Luis 8 

Giacomello. Suplentes do Poder Público: Maria Angélica Bossolane Batista, Renata 9 

Alexsandra da Silva, Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva e Paulo Vicente Bonilha 10 

Almeida. Estiveram presentes os convidados: Janete Aparecida Giorgetti Valente 11 

(Secretaria de Assistência Social) e Flávia Boavista Fernandes Ruiz. Iniciada a Reunião 12 

Ordinária deste Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) de 13 

Campinas conduzida pelo Presidente Carlos Renê. Diante das suas atribuições, realiza a 14 

abertura cumprimentando a todos os presentes e elucida ao colegiado sobre a 15 

modalidade de votação, que diante das reuniões virtuais, a votação passa ser 16 

computada pelo chat e complementa solicitando aos presentes a autorização da 17 

gravação da reunião. Ciente deste modelo e com a autorização dos conselheiros a 18 

reunião passa a ser gravada e inicia o expediente do dia. Expediente: 1- Leitura, 19 

discussão e aprovação da ata da reunião de setembro de 2020. Aprovada por 20 

unanimidade. 2-Informes: Justificativas de ausências. Não houve justificativas. Ordem 21 

do dia: 1 – Apresentação do Plano Municipal pela Primeira Infância Campineira – PIC. 22 

Jane Valente apresenta ao colegiado o Plano Municipal pela Primeira Infância 23 

Campineira – PIC. Realiza um breve relato de como foram dados os primeiros passos 24 

para a construção. Menciona que o Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e 25 

Adolescentes foi um grande apoiador, desde as realizações de reuniões setoriais até sua 26 

aprovação. O Comitê de escrita foi constituído por quase todas as Secretarias. Jane 27 

elucida sobre os 12 eixos que compõem o Plano, as normativas que precisaram ser 28 

realizadas para a formação permanente e a participação dos profissionais das próprias 29 

Políticas Públicas ajudando na convergência dos Planos da Educação, Saúde Familiar, e 30 

ressalta o quanto foi rica a participação das crianças e famílias. Alude sobre a 31 

importância dos primeiros mil dias de vida que constitui o período mais intenso do 32 

desenvolvimento integral da criança, cada vez mais, estudiosos indicam que esse tempo 33 

é considerado o período de ouro onde oitenta por cento do cérebro é formado até os 34 

três anos de idade, onde fica claro a importância de estímulos. Jane apresenta sobre um 35 

estudo realizando nos Estados Unidos, de que um dólar aplicado na primeira infância 36 

economiza $13 em uma Política de Alta Complexidade. Ressalta a importância de 37 

investimentos nas Políticas de Prevenção. Relembra sobre o cenário da corrida eleitoral 38 

e do Movimento Nacional da Primeira Infância estimulando no país inteiro a entrega de 39 

uma Carta aos Candidatos a Prefeito de Campinas sobre a importância do investimento 40 

na Primeira Infância e ressalta que este Conselho é o Guardião do PIC. 2 - Registro 41 



provisório da entidade Escola Viveiro Multiplicadora Artesã: Diante das negativas dos 42 

pareceres Técnicos das Secretarias de Educação, Assistência Social, Comissão de Jovem 43 

Aprendiz é colocada ao colegiado para aprovação ou não do Registro Inicial da 44 

Organização. Por unanimidade deste colegiado não é concedido o Registro Inicial a 45 

Organização. 3 - Aprovação ad referendum da concessão definitiva de registro da 46 

entidade "SABER – Instituto Brasileiro de Aprendizagem”. Renê faz uma menção do 47 

equívoco que ocorreu na última reunião ordinária deste colegiado e apresenta sobre o 48 

Parecer Positivo a concessão do Registro da Organização. Com a votação aberta é 49 

aprovado pelo colegiado à concessão do Registro ao “Instituto Brasileiro de 50 

Aprendizagem – SABER”. 4 - Projeto Ressignificar – Adequação de valor para a execução 51 

do projeto. Com esclarecimentos realizados em reunião entre os Conselheiros e 52 

membros do Projeto, foram sanadas as dúvidas no que tange aos valores. Colocado em 53 

votação, é aprovada a adequação de valor de R$ 440.00,00 para R$ 762.909,12 para a 54 

execução do Projeto Ressignificar – Prevenção à reincidência de violência sexual 55 

doméstica contra crianças e adolescentes no município de Campinas. 5 - Eleições e 56 

CMDCA. Carlos Renê relata ao colegiado que foi procurado pela Jane Valente, para levar 57 

a todos os Candidatos a Prefeito de Campinas uma carta de compromissos para a 58 

Primeira Infância e as pautas do CMDCA.  Renê menciona que no primeiro momento 59 

gostou da ideia e levou para Diretoria Executiva. Em sua visão achou a proposta 60 

interessante, mas pontuou de que a decisão deveria ser do colegiado e assim na data de 61 

hoje foi pautado. Alguns Conselheiros pontuaram de que é de extrema importância a 62 

entrega deste documento, mas que o tempo para elaboração estava curto e há 63 

necessidade da criação de um grupo de trabalho para compor a escrita do documento e 64 

na reunião o grupo se compôs pelos conselheiros: Carlos Renê, Mariana Barão, Claudete 65 

de Lima, Leonardo Bastos, Paulo Bonilha, Leila Sarubbi, Patrícia Paes e membros da 66 

Comissão de Legislação e Normas. Diante do cenário e pelo curto prazo de tempo este 67 

Conselho delibera sobre a elaboração e a entrega aos candidatos que disputarão o 68 

segundo turno das eleições municipais. 6 - Campanha de doação de computadores aos 69 

Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Com dificuldades encontradas 70 

pelas crianças e adolescentes em acompanhar as aulas online neste período de 71 

pandemia, surgiu a necessidade de equipar as unidades. Foi proposta pela Diretoria 72 

Executiva do Conselho uma campanha de arrecadação de computadores novos ou em 73 

bom estado uso. Renê apresenta ao Colegiado o Folder da Campanha e também surge 74 

a proposta da confecção de um vídeo que fortaleça a Campanha para ser publicado nas 75 

redes sociais e site do CMDCA. Por unanimidade este Conselho delibera a proposta e o 76 

Presidente gravará o vídeo para dar início a Campanha. 7 - Devolutiva das Comissões e 77 

Grupos de Trabalho do CMDCA: Comissão de Registro – Coordenadora Patrícia aponta 78 

sobre a finalização da nova Resolução de Registro que substituirá a 015/2015. Inclusão 79 

de Pautas: 8 – Nova Política Nacional de Educação Especial. Com a palavra a Conselheira 80 

Claudete explana a este Colegiado, sobre o sobre o Decreto N° 10.502, de 30 de 81 

setembro de 2020, que institui a Política Nacional de Educação Especial e seus possíveis 82 



retrocessos. A Conselheira aponta uma possível segregação, a queda nos orçamentos e 83 

investimentos, um possível cenário de falta de opção dos familiares em optar onde 84 

matricular seus filhos seja no ensino regular e não apenas em salas especiais e o grande 85 

aspecto do Direito ao convívio social dentre outros. Diante destes argumentos a 86 

Conselheira propõe a este Colegiado um posicionamento ou manifesto do Conselho 87 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes de Campinas. Flávia aponta da 88 

importância de uma discussão plural diante do tema e sugere a composição de Grupo 89 

de Trabalho com frentes de profissionais que perpasse nas esferas Municipais, Estatuais, 90 

Organizações da Sociedade Civil e Escolas Particulares. A Conselheira Leila elucida ao 91 

Colegiado, que a Rede Municipal de Educação de Campinas foi uma das pioneiras acerca 92 

do tema e com a inclusão das crianças e adolescentes no ensino regular. Deliberado esta 93 

proposta, o grupo constitui-se com os conselheiros: Claudete de Lima, Leila Claudia 94 

Sarubbi Heleno e Flávia Martins Guimarães. Carlos Renê indicará um membro da 95 

Organização da Sociedade Civil e a Conselheira Flávia entrará em contato com a 96 

Secretária Estadual de Ensino e com Ensino Particular. 9 – Relatórios Financeiros e 97 

Balancetes Contábeis do FMDCA referentes aos meses de julho e agosto. Foram 98 

apresentados os documentos referentes aos meses de julho e agosto de 2020, validados 99 

pela Comissão de Orçamento e Finanças em 08/10/2020. A 1ª tesoureira, conselheira 100 

Maristela, fez os seguintes esclarecimentos aos presentes: 1. O saldo financeiro de julho 101 

para agosto da conta corrente, apresentou um aumento ocasionado pelo depósito das 102 

destinações do I.R tanto de pessoa física como de pessoa Jurídica (conforme o relatório 103 

“demonstrativo Contábil por conta corrente” – agosto de 2020) no valor de R$ 104 

1.035.314,89; 2. O relatório de “Disponibilidade Financeira do FMDCA”, de julho para 105 

agosto também sofreu um acréscimo em função da aprovação da resolução n. 036/20 106 

(agosto/20), aumentando o valor comprometido com os projetos em R$ 1.075.000,00. 107 

Esse valor alterou o total aprovado/comprometido do fundo para R$ 21.127.428,81 e o 108 

realizado (até agosto) está em R$ 4.676.210,92; 3. Apresentou o "Saldo dos repasses 109 

aprovados para as instituições", que no mês de agosto está na ordem de R$ 205.981,21. 110 

Após a apresentação, os relatórios foram submetidos à aprovação dos presentes e foi 111 

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente Carlos Renê 112 

Fernandes de Oliveira encerrou a reunião às 16h30, e eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, 113 

lavrei a presente ata. 114 


