
Ata  de  sessão  ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente - CMDCA Campinas, realizada aos vinte e cinco dias de janeiro de dois mil
e vinte e dois às catorze horas, realizada por meio de videochamada através da Sala
Virtual Campinas.  Estiveram presentes: Titulares da Sociedade Civil: Maristela Succi
Bosso,  Patrícia  Rodrigues Silva  Paes,  Ana Lúcia  da Silva  Batista,  Ricardo Leite  de
Moraes, Celina da Costa Dias Silva, Adriana Cristina da Silva Arten e Simone Rita
Zanelato. Suplentes da Sociedade Civil: Flávio de Azevedo Levy, Ana Flávia Silva Luz,
Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini, Miriã Pereira de Lima, Norberto Mattei, Jeanne
Maria Madureira de Camargo Rodrigues e Andréia Pereira Ferraz. Titulares do Poder
Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa,
Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luis Giacomello, Andréa Maria Campedelli Lopes e
Thalles Jordane Almeida Oliveira. Suplentes do Poder Público: Clébia Alves Campos
Oliveira, Giovanna Puosso Labbate, Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva e Rejane
Maria Rios Fleury Trautwein. A reunião foi aberta pelo então presidente do Conselho,
Carlos Renê Fernandes de Oliveira, que agradece a presença de todos e explica que
para esta primeira reunião da gestão 2022-2023 foi proposto que ele a conduzisse até
o momento que nova diretoria executiva fosse eleita e que a reunião será secretariada
por Márcio do administrativo do CMDCA. Todos de acordo, Renê inicia a ordem do dia.
1 – Eleição dos membros da diretoria executiva. Renê esclarece que por convenção, a
presidência do Conselho é alterada a cada gestão entre poder público e sociedade
civil, nesta nova gestão a presidência terá representante do poder público. Renê pede
para que os presentes conselheiros titulares do poder público manifestem a intenção
de se candidatar ao cargo. A conselheira Mariana Barão, representante do Gabinete do
Prefeito, manifesta o interesse e, não havendo mais candidatos, Renê abre votação
pelo  chat da  sala  para  confirmar  a  eleição  da  candidatura  única.  Com todos  os
conselheiros titulares presentes, Mariana Barão foi eleita presidente por catorze votos.
Na sequência, Renê pergunta aos conselheiros titulares da sociedade civil, quem se
candidata à vice-presidência do Conselho. Ana Lúcia da Silva Batista, da Obra Social
São João Bosco e Celina da Costa Dias Silva, do Movimento Assistencial Espírita Maria
Rosa  se  candidatam ao  cargo.  Colocado  em votação,  Ana  Lúcia  da  Silva  Batista
registra três votos e Celina da Costa Dias Silva com dez votos é eleita vice-presidente
do CMDCA. Para o cargo de Primeiro Secretário,  que deverá ser  ocupado por um
titular  do  poder  público,  a  conselheira  Flávia  Martins  Guimarães  da  Secretaria
Municipal de Educação é a única a se candidatar e é eleita por dez votos. Para o cargo
de Segundo Secretário a ser ocupado por um titular da sociedade civil, Ana Lúcia da
Silva Batista é a única a se candidatar e foi eleita por dez votos. Para o cargo de
Primeiro Tesoureiro, Renê lembra que deverá ser ocupado por um membro titular da
sociedade civil. A conselheira Maristela Succi Bosso, do Centro Espírita Allan Kardec,
manifesta interesse em continuar como primeira tesoureira e é a única candidata ao
cargo, sendo eleita por treze votos. Para o cargo de Segundo Tesoureiro, Maria José
Geremias,  da  Secretaria  de  Assistência  Social,  Pessoa  com Deficiência  e  Direitos
Humanos manifesta interesse em continuar no cargo e, sendo a única candidata, é
eleita por treze votos. Após as votações é declarada empossada a nova diretoria para
do CMDCA para o biênio 2022-2023 e o Sr. Carlos Renê deseja a todas um excelente
trabalho,  agradece  pela  oportunidade  de  estar  presente  no  Conselho  por  dois
mandatos e passa a condução da reunião para a presidente Mariana Barão. A nova
diretoria constituída é parabenizada pelos presentes e Mariana lembra que a cerimônia
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simbólica  de  posse  do  Conselho  dada  pelo  Prefeito  Municipal  será  realizada  no
próximo dia às quinze horas também de forma virtual. 2 – Dando prosseguimento a
pauta,  Mariana  inicia  a  formações  das  comissões  do  Conselho  e  a  escolha  dos
coordenadores. Para cada Comissão, Mariana apresenta uma breve descrição de seu
papel, a periodicidade das reuniões e qual foi a última composição. Para a Comissão
Permanente  de  Registros,  manifestam  interesse  em  participar  os  conselheiros
Amanda, Patrícia, Adriana, Flávio,  Andreia Ferraz, Ricardo e Simone. A conselheira
Patrícia manifesta a intenção em continuar como coordenadora, o que foi aceito por
todos  os  presentes.  Na  Comissão  Jovem  Aprendiz  manifestam  interesse  em
participar  Ana Lúcia,  Amanda,  Adriana e Elaine.  Adriana se propõe a coordenar a
Comissão, o que foi aceito pelos presentes. Para a Comissão de Enfrentamento à
Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes (VDCCA) se propuseram a
participar os conselheiros Ricardo, Miriã, Andreia Ferraz e Jeanne. A conselheira Flávia
será a coordenadora da Comissão. Para a  Comissão de Prevenção e Defesa dos
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  a  conselheira  Maria  José  se  dispôs  a
continuar com a coordenação, sendo aceito pelos presentes. Também irão compor a
Comissão  Celina,  Ricardo  e  Miriã.  Na  Comissão  de  Finanças  e  Orçamento se
propuseram a participar os conselheiros Norberto, Ricardo, Mariana, Andreia Ferraz e
Elaine. A primeira tesoureira Maristela continuará na coordenação. Para a Comissão
de Legislação e Normas manifestaram interesse em participar os as conselheiras
Ana Lúcia,  Patrícia,  Andréa Lopes e Miriã.  A conselheira Patrícia  continuará com a
coordenação da Comissão. Para a  Comissão de Monitoramento e Avaliação da
execução  dos  termos  de  fomento  celebrados  entre  a  administração  pública  e
organizações da sociedade civil, após informação de que somente representantes do
poder público poderiam participar,  se propuseram a compor as conselheiras Maria
José, Elaine e Flávia. Será consultado mais um representante do poder público para
publicarmos as resoluções e a conselheira Mariana irá compor a Comissão referente à
resolução do ano de 2017 pela exigência desta Resolução em ter uma assinatura a
mais  para  a  homologação  de  relatórios.  Para  a  Comissão  de  Monitoramento  e
Avaliação dos termos de fomento firmados através do Edital de Chamamento 01/2020
não haverá mudanças na composição, permanecendo as conselheiras Flávia,  Maria
José e Renata. Mariana propõe que já se criada a  Comissão da XII Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que será realizada neste ano
com data e temática a serem definidas pelo CONANDA. Ela lembra que a Conferência
terá  participação  de  todo  o  Conselho,  sendo  que  a  Comissão  ficará  a  frente  do
planejamento  e  execução  de  todas  as  etapas.  Se  propuseram  a  participar  da
Comissão  da Conferência  os  conselheiros  Ricardo,  Rejane,  Jeanne,  Adriana,  Miriã,
Andréa Lopes, Leila e Patrícia. Com anuência de todos, a conselheira Patrícia será a
coordenadora  da  Comissão.  A  conselheira  Maria  José  lembra  que  também  há  a
Comissão  de Proteção Social  Especial  de  Alta  Complexidade que  no  último
mandato estava realizando as reuniões mensais juntamente com a equipe gestora do
município do qual ela coordena, apesar da Comissão ter outro coordenador. Maria
José pontua que o ideal é que a Comissão volte a se reunir independentemente da
gestão  municipal.  A  conselheira  Jeanne  manifestou  interesse  em  participar  da
Comissão e a conselheira Giovanna aceitou assumir a coordenação. 3 – Indicação de
representantes junto às Comissões, Comitês e Conselhos nos quais o CMDCA
tem cadeira. Para a representação do CMDCA na  Comissão de Ética Permanente
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dos Conselhos Tutelares pela sociedade civil manifestou interesse na titularidade a
conselheira  Celina  e  na  suplência  a  conselheira  Amanda.  Pelo  poder  público  a
conselheira  Leila  aceitou  continuar  como titular.  Como não  houve  voluntário  para
assumir  o  cargo  de  suplente  pelo  poder  público,  será  feita  nova  consulta  aos
conselheiros e o assunto voltará a ser pautado até que seja preenchida a vaga. Para a
Comissão Municipal para o Gerenciamento em Campinas do Projeto Estadual do Leite
VIVALEITE Celina  aceitou  ser  a  representante  titular  e  Leila  em continuar  como
suplente.  Para  o  Comitê  Municipal  de  Aleitamento  Materno  e  Alimentação
Complementar Saudável (CMAMACS), Elaine assumirá como titular e Jeanne como
suplente.  Para  a  vaga no  Conselho Municipal  de Entorpecentes (COMEN) Ana
Flávia assumirá como titular e Ana Lúcia como suplente. No  Comitê Intersetorial
para a Implementação do Plano Municipal para a Primeira Infância, Rejane
será  a  conselheira  titular  e  Flávia  continuará  como  suplente.  Para  o  Conselho
Municipal de Educação continuará como representante titular a conselheira Flávia e
Leila como suplente. No Fórum Municipal de Educação manifestaram interesse em
participar a conselheira Andréia Ferraz como titular e Amanda como suplente. Para o
Comitê Gestor do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo SIMASE
a  conselheira  Ana  Flávia  será  a  representante  titular  pelo  CMDCA.  Nenhum
conselheiro se propôs assumir a vaga de suplente e o assunto voltará a ser tratado
pelo  colegiado  para  a  vaga  ser  preenchida.  Para  os  Conselhos  Gestores  da
Fundação Casa,  a  conselheira  Ana  Flávia  assumirá  como titular  e  Simone como
suplente de um dos Conselhos Gestores das três unidades: Casa Andorinhas, Casa
Campinas  e  Maestro  Carlos  Gomes.  Na  Comissão  do  Plano  Municipal  de
Prevenção  e  Erradicação  do  Trabalho  Infantil (PETI),  Ana  Lúcia  será  a
representante  titular,  ficando  a  vaga  de  suplente  em  aberto.  Para  o  Conselho
Municipal de Segurança Pública, o conselheiro Norberto se candidatou a vaga de
suplente, ficando a vaga de titular em aberto. O assunto voltará a ser pautado até que
seja  preenchida  a  vaga.  Para  a Comissão  Intersetorial  de  Avaliação  e
Monitoramento do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, a
conselheira  Maria  José  explica  que  os  trabalhos  estão  em  fase  de  conclusão  e
manifesta  interesse em continuar  como coordenadora.  As  conselheiras  Maristela  e
Elaine também farão parte da Comissão. O  Grupo de Trabalho sobre os Planos
Municipais, Justiça Restaurativa e Interfaces será formado por Flávia, Maristela,
Celina  e  Miriã.  A  conselheira  Mariana  Barão  agradece  a  participação  de  todos  e
confirma que as reuniões ordinárias do Conselho serão nas segundas terças-feiras de
cada mês às catorze horas retornando a forma presencial  assim que for possível.
Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião às quinze horas e
quarenta minutos.
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