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

Campinas, realizada aos catorze dias do mês de julho de 2020 às catorze horas, realizada por meio 2 

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

Civil: Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, Claudete de Lima, Silmara Aparecida Lopes Porto, Maristela 4 

Succi Bosso e Leonardo Duart Bastos. Suplentes pela Sociedade Civil: Patrícia Rodrigues Silva Paes, 5 

Margareth Maria de Almeida Wolf, Mara Eliane Moreira Aleixo e Rita de Cássia Viotti. Titulares do 6 

Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luis 7 

Giacomello e Kelly Regina Valvassoura Correia. Suplente do Poder Público: Maria Angélica 8 

Bossolane Batista. Estiveram presentes os convidados: Márcia Maria Rocha e Ana Cláudia Reis. 9 

PAUTA - Expediente: 1 - Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião de junho de 2020. Ata 10 

aprovada por unanimidade. 2 - Informes: Justificativas de ausências: Carlos Renê Fernandes de 11 

Oliveira e José Antônio Ribeiro Milani. Ordem do dia: 1 – Prestação de contas sobre a utilização de 12 

recursos do FMDCA para o Programa NUTRIRCAMPINAS. Iniciada a Reunião Ordinária deste 13 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA de Campinas, Mariana Barão, 14 

Vice-Presidente deste Conselho faz abertura cumprimentando a todos os presentes. Realizada as 15 

felicitações, encaminha para os comunicados das ausências justificadas dos conselheiros Carlos 16 

Renê e José Antônio Ribeiro Milani. Antes de passar para o primeiro expediente da reunião, Mariana 17 

elucida ao colegiado sobre a modalidade de votação que, diante das reuniões virtuais a votação 18 

passa ser computada pelo chat. Iniciada a Ordem do dia, que tange a prestação de contas sobre a 19 

destinação de recursos do FMDCA para o Programa NUTRIRCAMPINAS. Este Conselho convida a Ana 20 

Cláudia Reis, servidora do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional de Campinas, para 21 

apresentar ao colegiado à destinação do valor de R$ 1.800.000,00 (um Milhão e Oitocentos Mil 22 

Reais), valor deliberado na reunião extraordinária de sete de abril de 2020 e repassado através do 23 

Cartão Nutrir para as famílias elegíveis aos critérios do Programa. Ana Cláudia traz um breve 24 

histórico do Programa na cidade de Campinas perpassando pelos anos em que o programa destinava 25 

as cestas básicas até a implementação do Cartão Nutrir. Diante do montante deliberado pelo 26 

colegiado oriundo do FMDCA, o valor destinado somado a outras fontes de repasse pode ampliar o 27 

atendimento em até 26.000 famílias. Os valores apresentados referem-se ao mês de maio, onde 28 

foram utilizados os recursos provenientes do FMDCA com 9.662 cartões entregues. Estas famílias 29 

estão divididas pelas nas regiões: Leste 459 cartões, Noroeste 2.670, Norte 1.359, Sudoeste 2.360 e 30 

a Sul 2.754, passando a usufruir deste benefício no valor de R$ 94,00. Com o recurso deliberado o 31 

Programa selecionou dentro dos critérios de elegibilidade 14.870 (quatorze mil oitocentas e setenta) 32 

novas famílias, deste montante 9.602 (nove mil seiscentos e duas) famílias retiram os cartões e 33 

5.268 (cinco mil duzentos e sessenta e oito) não retiram os cartões no mês de maio. Diante desta 34 

não retirada, pode-se atender a 4.123 famílias no mês de junho. Todos estes dados estão disponíveis 35 

para consulta, e aquele conselheiro que deseja ter o acesso pode manifestar e pedir vistas. Este 36 

processo foi realizado pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI). Finalizada a apresentação fica 37 

aberta a fala ao colegiado para ponderações e/ou dúvidas, sem mais a tratar, cola-se em regime de 38 

votação para a aprovação da prestação de contas do valor de R$ 1.782.657,36 (um milhão, 39 

setecentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos) oriundo 40 

do Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Campinas, destinados ao Programa 41 

NUTRIRCAMPINAS para famílias em situação de vulnerabilidade que incluem crianças e 42 

adolescentes. Em votação nominal, a prestação de contas da utilização do recurso foi aprovada pelos 43 

doze conselheiros presentes com direito a voto. Votaram favoravelmente os conselheiros Carlos 44 

Eduardo, Claudete, Silmara, Maristela, Leonardo, Patrícia, Margareth, Marian, Maria José, flávia, 45 



Sérgio e Kelly. 2 - Relatório Financeiro FMDCA referente ao mês de abril/2020. Aprovado pelo 46 

colegiado por unanimidade. 3 - Balancete Contábil FMDCA referente ao mês de abril/2020. 47 

Aprovado pelo colegiado por unanimidade. 4 - Registro Definitivo do Serviço de Saúde Dr. Cândido 48 

Ferreira. A conselheira Patrícia, Coordenadora da Comissão de Registro, apresenta ao colegiado o 49 

histórico do processo a concessão do Registro Definitivo do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. 50 

Este processo apresentado vem para a apreciação deste colegiado com a sugestão da concessão do 51 

registro favorável, uma vez que teve a análise documental e os pareceres técnicos favoráveis. Em 52 

regime de votação nominal os conselheiros manifestem-se através do chat e após a votação, 53 

tivemos 12 votos favoráveis a concessão do registro definitivo. 5 - Registro Provisório do Serviço de 54 

Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - CASA LAR da entidade Associação 55 

Beneficente dos 13 Pais "Lar da Criança Feliz". A conselheira Patrícia, Coordenadora da Comissão de 56 

Registro, apresenta ao colegiado o histórico do processo para a concessão do Registro Provisório do 57 

Serviço de Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente - CASA LAR da entidade Associação 58 

Beneficente dos 13 Pais "Lar da Criança Feliz". Este processo vem para a apreciação deste colegiado 59 

com a sugestão da concessão do registro favorável, uma vez que teve a análise documental e os 60 

pareceres técnicos favoráveis. Em regime de votação nominal os conselheiros manifestem-se 61 

através do chat e após a votação, tivemos 12 votos favoráveis a concessão do registro definitivo. 6 62 

- Contratação de profissional para suporte às redes sociais e eventos online do Conselho. A 63 

conselheira Flávia elucida ao colegiado sobre a importância da contratação do profissional da área 64 

de comunicação que estará em seu rol de atribuições o suporte às redes sociais, realizações de lives 65 

e demandas voltadas para a comunicação do Conselho. Esta necessidade se deu devido ao cenário 66 

vivido no período de pandemia em que as ações passaram a serem realizadas todas virtuais. Para 67 

esta contratação será destinado o aporte de até R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) oriundos do 68 

FMDCA.  Após as ponderações, coloca-se em regime de votação nominal a ser manifestado através 69 

do chat. Encerrada a votação, fica aprovado por 12 votos favoráveis a contratação do profissional 70 

da área de comunicação. 7 - Solicitação de recurso remanescente do FMDCA para a Coordenadoria 71 

Setorial de Proteção Social Especial de Média Complexidade/SMASDH. A conselheira Angélica 72 

realiza uma breve contextualização ao colegiado da destinação de recurso da Fundação Telefônica 73 

para a Coordenadoria Setorial de Proteção Social Especial de Média Complexidade/SMASDH. Este 74 

recurso foi destinado para um serviço específico da Proteção de Média Complexidade, e com a 75 

organização do SUAS no município este serviço passou a ser compostos pelo CREAS. O pedido é a 76 

realocação do saldo remanescente deste recurso para formação aos profissionais que compõem os 77 

Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade (abordagem, medida socioeducativa, 78 

CREAS, centro dia, atendimento domiciliar). Para os CREAS surge à sugestão deste recurso ser 79 

utilizado também na perspectiva de supervisão. Após as ponderações, coloca-se em regime de 80 

votação nominal a ser manifestado através do chat. Encerrada a votação, fica aprovado por 12 votos 81 

favoráveis o remanejamento do recurso. 8 – Devolutiva das Comissões e Grupos de Trabalho do 82 

CMDCA. Comissão de VDCCA: Coordenador da Comissão Leonardo aponta aos presentes que as 83 

reuniões veem sendo realizadas periodicamente de maneira virtual. Dentro destas reuniões, surgem 84 

pautas como o crescimento de violências domésticas neste período de isolamento social, e como a 85 

rede de atendimento pode atuar neste fenômeno. Outra pauta apresentada é sobre o racismo 86 

estrutural. Todas essas pautas estão sendo discutidas para dentro da Comissão e os seus possíveis 87 

desdobramentos e ações concretas diante dos temas que este Conselho deve levantar e trabalhar. 88 

Referente aos Seminários e formações previsto para este ano, à comissão vem trabalhando para 89 

cumprir com o calendário  e realizar mesmo que de forma virtual estes momentos. Prevenção e 90 



Defesa: Maria José relata a articulação com a Editora Paulus que doou livros para o trabalho com os 91 

usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Estes livros trabalham com a 92 

temática dos Direitos. Ainda com a palavra, Maria José comenta sobre sua participação na reunião 93 

com membros da Secretaria Municipal de Educação e das escolas estaduais para a discussão do 94 

cenário de uma possível volta às aulas, como se dará este retorno e como está sendo as aulas neste 95 

período de isolamento social. Comissão de Monitoramento e Avaliação: Angélica aponta a 96 

dificuldade que o grupo vem tendo no processo de analisar os planos virtualmente. A comissão fará 97 

uma reunião presencial seguindo todo o protocolo exigido pela OMS. A comissão aponta que 98 

existem processos de 2017 e 2018. Comissão de Finanças. Com o afastamento temporário do 1° 99 

Tesoureiro José Ribeiro Milani, Maria José passa a assumir esta função. Comitê SIMASE: Encerrando 100 

a Consulta Pública do Plano Decenal de Medida Socioeducativa, o Comitê está analisando as 101 

propostas recebidas  visando a revisão do Plano. Grupo de Trabalho para elaboração do Projeto 102 

para o Edital de Apoio aos Fundos do Itaú Social. Mariana relata que o projeto a ser inscrito está 103 

em sua fase final e que resta reunir os documentos finais e inclusão da parte financeira. Nada mais 104 

havendo a tratar, a vice-presidente Mariana Barão encerrou a reunião e, eu, Carlos Eduardo Ribeiro 105 

Sacolli, lavrei a presente ata.  106 


