
Aos dezenove dias de outubro de dois mil e vinte e um às quatorze horas, os representantes 1 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reuniram-se em sessão 2 

virtual ordinária presidida pelo conselheiro Carlos Renê. Participaram da reunião os 3 

conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Claudete de 4 

Lima, Maristela Succi Bosso, Leonardo Duart Bastos e Patrícia Rodrigues Silva Paes. 5 

Suplentes da Sociedade Civil: Margareth Maria de Almeida Wolf, Mara Eliane Moreira 6 

Aleixo e Rita de Cássia Viotti. Titulares do Poder Público: Flávia Martins Guimarães, 7 

Sérgio Luís Giacomello e Thalles Jordane Almeida Oliveira. Suplentes do Poder Público: 8 

Márcia Maria Simões Camillo e Renata Alexsandra da Silva. Expediente: 1- Leitura, 9 

discussão e aprovação da ata da reunião de setembro de 2021. Ata aprovada por 10 

unanimidade pelos conselheiros. 2 - Informes: Justificativas de ausências Carlos Eduardo 11 

Ribeiro Sacolli, Maria José Geremias e Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa. Ordem do 12 

dia: 1) Ações das Comissões do CMDCA na gestão 2020/2021 e planejamento para 2022. 13 

Com a palavra, a conselheira Flávia pede que o planejamento tenha foco nos planos 14 

municipais e no impacto direto às crianças e adolescentes e lembra que teremos Conferência 15 

e as comissões poderão contribuir com este evento. O conselheiro Leonardo, coordenador 16 

da Comissão VDCCA, aponta o esvaziamento da presença do poder público, exceto a titular 17 

da educação, nas reuniões das comissões. A conselheira Rita reforça a fala de Leonardo. 18 

Renê fala da importância da formação de conselheiros antes de serem eleitos e do 19 

movimento de encontrar representantes ativos, inclusive na nova gestão, que está em 20 

processo de eleição, com a inscrição encerrando na próxima semana. 2) Edital do Projeto 21 

RESSIGNIFICAR: prevenção à reincidência de violência sexual doméstica contra crianças 22 

e adolescentes. Renê informa ao colegiado que será dada continuidade aos procedimentos, 23 

com publicação de Edital de Chamamento. 3) Apresentação do Plano Plurianual (PPA) 24 

2022-2025. Maristela apresenta a utilização de recursos do FMDCA no Plano Plurianual a 25 

partir do estudo dos orçamentos atuais e considerando as receitas que entram pela 26 

destinação do Imposto de Renda, detalhando para que foram atribuídas. A Conselheira 27 

Claudete destaca a importância de ter novos editais, ser isto um padrão de ação do CMDCA. 28 

Renê esclarece que o PPA é uma projeção e ainda temos a resolução do planejamento anual 29 

das Comissões. 4) Relatórios e Balancete Contábil do FMDCA referente ao mês de julho e 30 

agosto/2021. Maristela apresenta os relatórios e balancetes dos meses de julho e agosto, 31 

detalhando a aplicação dos recursos, planejamento das comissões, edital de chamamento e 32 

arrecadação de recursos do IR. Os documentos foram aprovados por unanimidade. Inclusão 33 

de pautas: 5) Processo SEI da ADACAMP – Associação para o Desenvolvimento dos 34 



Autistas em Campinas referente ao Edital de Chamamento CMDCA nº 01/2020. Renê 35 

apresentou o pedido de reconsideração da ADACAMP, mesmo sabendo do impacto 36 

positivo do projeto, sugere acompanhar o parecer jurídico negativo ao requisitado, baseado 37 

no Edital e na isonomia nos processos. Sugere-se o encontro com as instituições que não 38 

conseguiram ser aprovadas para orientar os erros e evitar que percam o próximo, um 39 

excelente momento para avaliação de mão dupla para melhoria do edital e dos processos, 40 

visto ser edital de concorrência. A conselheira Rita, destaca os entraves dos processos de 41 

aprovação advindo da equipe da Prefeitura, requisita uma atenção especial ao próximo 42 

edital. Leonardo retifica a fala da Rita e ressalta a necessidade de otimizar os processos 43 

internos de liberação de recursos e dos pareceres e aponta que o jurídico cria entraves. Citou 44 

a insuficiência do parecer da saúde segundo olhar do jurídico. Renê destaca que é 45 

importante lembrar, para o próximo edital, da possibilidade de contratar outros 46 

profissionais para ampliar os serviços - exemplo: músico no atendimento de surdos. Outro 47 

item que poderá ser revisto é a proibição de uso de recurso do IR para pagamento de obras 48 

e reformas. 6) E-mail CMAS pedindo presença na comissão de legislação de políticas 49 

públicas de benefícios eventuais. Foi proposta a indicação da conselheira Márcia, da 50 

SMASDH, que infelizmente não poderá. Maristela se prontificou a participar no dia 21 de 51 

outubro. 7) Renê informa que recebemos livro do MPT em comemoração aos 20 anos de 52 

luta pela efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. O livro está disponível de 53 

forma digital pelo endereço eletrônico 54 

https:/mpt.mp.br/pgt/publicacoes/livros/coordinfancia-20-anos-de-luta-pela-efetivacao-55 

dos-direitos-das-criancas-e-dos-adolescentes-1/@@display-file/arquivo_pdf. A 56 

conselheira Claudete traz esclarecimento sobre o tema deficiência, não se usa o termo 57 

portador de deficiência, mas sim pessoa com deficiência. Nada mais havendo a tratar, 58 

Carlos Renê encerrou a reunião às 15h40, e eu, Flávia Martins Guimarães, segunda 59 

secretária, lavrei a presente ata.  60 
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