
Ata de sessão ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente de Campinas, realizada aos oito dias de maio de 2018 às quatorze horas e trin-
ta minutos, em sua sede situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – Centro. Estive-
ram presentes: Titulares do Poder Púbico: Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva, Sér-
gio Luis Giacomello e Héliton Damasceno. Suplentes do Poder Público: Genésio Wiliam 
Mazolini. Titulares da Sociedade Civil: Frederico José Atílio, Lucia Decot Sdoia, Carlos 
Renê Fernandes de Oliveira, Ruth Maria de Oliveira, Fábio Purchatti Pereira da Silva e 
Claudete Lima. Suplentes da Sociedade Civil: Tatiane Frazão da Silva Zamai, Mara Eli-
ane Moreira Aleixo, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, Margareth Maria de Almeida Wolf e 
Érika Cristina Ferraz Pereira. Justificaram a ausência: Eliane Márcia Martins Tortello, 
Elaine Cristina Garcia Ramos de Sousa, Rodrigo Otávio Teixeira Neto e Rita de Cássia 
Viotti. Estiveram presentes os convidados: Adriana C.T.Postal (Embaixadores da Pre-
venção),  Bárbara  M.  Ferraz  (CIEE)  e  Simone  Rita  Zanelato  (CEDAP).  PAUTA: 
Expediente: Leitura, discussão e aprovação das atas de abril: as atas foram 
aprovadas. 1- Informes: Justificativas de ausências; Protocolo 2018/10/17191 – 
Portaria nº 89.893/2018 que alterou a representação da SMEL junto ao CMDCA; 
Protocolo 2017/08/11976 – Ementa que dispõe sobre a classificação indicativa de 
eventos culturais e diversões públicas, no âmbito do Município de Campinas; Con-
ferência da Criança e do Adolescente. Ordem do dia: 1- Situação de diagnósti-
co sobre a situação das crianças e adolescentes do município e a realiza-
ção de um Fórum proposto pela Comissão de Prevenção e Defesa dos Di-
reitos/CMDCA: Tema comentado junto ao item 2.  2- Apresentação das ações 
da Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos/CMDCA:  A Conselheira 
Lúcia esclareceu que o assunto 1 e 2 acabam sendo as mesmas abordagens. O 
ponto abordado nesta comissão era da proteção básica e que estava levantando 
as questões das dificuldades de não terem um diagnóstico da situação da criança e 
adolescentes e de quais equipamentos não funcionam. Sem um diagnóstico é mui-
to complicado e difícil de apontar soluções para melhorar os serviços. Questiona-
mos se não seria possível o CMDCA   cobrar a realização deste diagnóstico. A pre-
sidente esclareceu que podemos fazer uma consulta oficial à prefeitura e que tam-
bém vai cobrar a FEAC que declarou num encontro que realizaria um levantamen-
to amplo de problemas na cidade. A Lúcia trouxe também os informes de ativida-
des da Comissão de Prevenção de Defesa dos Direitos/CMDCA e da sua participa-
ção no COMEN que solicitou dados sobre consumo de entorpecentes. 3 -Eleição 
para 1º Secretário: A presidente solicitou a retirada da pauta por falta de repre-
sentante que será a substituta e também pela falta de quórum do poder público. 
4- Pedido de inscrição de Programa de Aprendizagem, feito pela LBV: Foi 
encaminhado para comissão de registro para providências.  5- Monitoramento 
do Plano Municipal de Educação: Foi retirado da pauta por pedido do represen-
tante que estava ausente com falta justificada. 6 -Remanejamento de recurso 
da Comissão de VDCCA: Foi retirado da pauta para melhor justificativa e escla-
recimento das necessidades. 7- Requisição do GT serviço de atendimento a 
supostos autores de violência sexual doméstica contra crianças e adoles-
cente: Foi retirado da pauta para apresentar a justificativa e as necessidades.  8 
– Formação da Comissão de Análises de Projetos:  Foram convocados pela 
Presidente do CMDCA, todos os titulares e suplentes do Poder Público. 9 -Projeto 
Itaú Social: O tema apresentado pela Lúcia sobre o edital, foi encaminhado para 
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a Comissão de Registro, que vai avaliar as condições para participação. Ata cons-
truída pelo colegiado, a Presidente Leila encerrou a reunião às 17h00 e, eu, Carlos 
Renê Fernandes de Oliveira, lavrei a presente ata.
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