
Ata da Sessão Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 1 

Campinas, realizada aos dez dias do mês de janeiro de 2017 às quatorze horas e quinze minutos, em 2 

sua sede situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1.331 - Centro. Estiveram presentes: Titulares do 3 

Poder Púbico: Maria José Geremias e Kelly Regina Valvassora Correia Suplentes do Poder Público: 4 

Tânia Maria C. Marcucci Oliveira, Renata Ferreira Baronti e Elaine Cristina Garcia Ramos. Titulares 5 

da Sociedade Civil: Rodrigo Otávio Teixeira Neto, Ruth Maria de Oliveira e Simone Rita Zanelato. 6 

Suplentes da Sociedade Civil: Liselene Cristina da Cunha e Tatiane Frazão da Silva Zamai. 7 

Estiveram presentes os seguintes convidados: Luiz Roberto Mariguetti (Secretaria Municipal de 8 

Educação), Regina Celi da Silva Rocha (Secretaria Municipal de Educação), Luccas Soares (Instituto 9 

Anelo) e Eliane R. Pereira (Conselho Tutelar). O presidente Rodrigo pede ao Agente Administrativo 10 

Márcio Junior Teixeira de Lima para registrar em ata a reunião, devido à ausência dos 1º e 2º 11 

Secretários, em seguida inicia a reunião sugerindo a inclusão dos itens na pauta de informes: 12 

documento sobre a implantação do 5º Conselho Tutelar e a alteração na estrutura da Secretaria de 13 

Assistência Social. Na ordem do dia, Rodrigo sugere a inclusão do balancete contábil do FMDCA do 14 

mês de outubro de 2016, do calendário de reuniões ordinárias do CMDCA e o monitoramento das 15 

ações que tiveram repasses de recursos do FMDCA. Rodrigo sugere ainda que a reunião se inicie com 16 

o item 1 da ordem do dia – Ações da Secretaria Municipal de Educação para o Plano Municipal 17 

de Educação, o que foi aprovado pelos Conselheiros presentes. Com a palavra, o Sr. Luiz Mariguetti 18 

inicia a apresentação sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Educação na execução do Plano 19 

Municipal de Educação destacando que a Lei Municipal 15.029 de 2015 implica na obrigação do 20 

Conselho Municipal de Educação, do Fórum Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 21 

Educação no monitoramento das ações que estão sendo implementadas para alimentar o relatório que 22 

servirá para discussão da Conferência Municipal de Educação, momento em que o Plano será 23 

reavaliado. A Lei destaca que o CMDCA, o Conselho Tutelar e o Ministério Público têm a função de 24 

acompanhar e fiscalizar o Plano Municipal nas metas e estratégias do Plano que extrapolam a 25 

responsabilidade do município, incluindo a educação superior. Na sequência a Sra. Regina explana 26 

sobre as etapas do monitoramento e avaliação que são feitas pela Secretaria Municipal. Os 27 

representantes da Secretaria Municipal de Educação encerram a apresentação e se colocam à 28 

disposição do CMDCA. Após esclarecerem algumas dúvidas o Sr. Luiz Mariguetti convidou a todos os 29 

membros do CMDCA a participarem da Conferência Municipal da Educação, a ser realizada no 2º 30 

semestre de 2017, pela sua importância. Expediente: 1– Leitura, discussão e aprovação da ata de 31 

dezembro de 2016. Ata aprovada por sete votos e três abstenções. 2 – Informes. Justificativa de 32 

ausências: Justificaram ausência por motivo de férias os seguintes conselheiros: Maria Aparecida 33 

Modenesi Barbosa, Diego dos Santos Sampaio, Sandra Braghini, Ana Paula Rigobelo Farres, Ângela 34 

Maria Bassora e Cláudio Roberto Raizaro. Os Conselheiros Walter Rhis de Jesus e Lilian Oliveira 35 



Rodrigues também apresentaram justificativa de ausência. Captação de recursos do FMDCA em 36 

2016: Rodrigo comenta que no ano de 2016 foi destinado ao FMDCA o total de R$ 6.396.978,98, o 37 

que representa um aumento de dezenove por cento em relação ao ano de 2015, que foi um ano atípico, 38 

visto que o valor arrecadado tinha sido cerca de quarenta por cento menor que no ano de 2014. Do 39 

valor total, R$ 3.844.101,56 foi de destinação direcionada às entidades, já descontados os 20% de 40 

retenção no FMDCA. Será elaborada uma resolução do CMDCA para o repasse das destinações 41 

direcionadas às entidades em 2016, somadas aos saldos de destinações anteriores não utilizadas e de 42 

devoluções. Luccas do Instituto Anelo pede a palavra para questionar sobre a demora na abertura do 43 

Edital e relata as dúvidas dos destinadores sobre os recursos retidos no FMDCA. Rodrigo dá as 44 

explicações devidas e garante que os recursos depositados no FMDCA somente são liberados mediante 45 

deliberação do CMDCA, não havendo como a Prefeitura se apropriar desses recursos. 46 

Remanejamento de despesas da Casa da Criança Paralítica. O plano de aplicação aprovado pela 47 

Comissão de Finanças e pela Diretoria Executiva circulou para o conhecimento dos presentes. Ordem 48 

do dia: 2 – Planejamento das atividades do CMDCA em 2017. O presidente Rodrigo aponta que os 49 

itens do planejamento são baseados nas ações propostas pelas Comissões e representam o valor 50 

máximo que poderá ser utilizado em cada ação e que provavelmente não será possível utilizar todo o 51 

recurso reservado, já que em razão do tempo, boa parte das propostas só poderia ser iniciada a partir do 52 

segundo semestre. A conselheira Renata questiona a quantidade de cafés para os eventos e o fato de 53 

propostas semelhantes como a realização de cursos e seminários apresentarem valores muito 54 

diferentes. A Conselheira Kelly coloca que o planejamento não deveria ser aprovado da forma como 55 

foi apresentado, pois seria melhor aprovar um plano com menor número de ações e, se necessário, 56 

extrapolá-lo em vez de aprovar um plano muito grande e não cumprir a maior parte das ações. Rodrigo 57 

lembra que, para cada ação com custos terá que ser apresentado um plano de aplicação que ficará 58 

sujeito a aprovação do Conselho. Maria José aponta que o documento apresentado se trata de uma 59 

previsão dos custos das ações e que se os custos forem menores, os recursos continuarão no Fundo. 60 

Colocado em votação, o planejamento anual das atividades do CMDCA foi aprovado como 61 

apresentado por nove votos e uma ausência. 3 – Balancete Contábil do FMDCA do mês de outubro 62 

de 2016. Colocado em votação, foi aprovado por oito votos e duas ausências. 4 – Disponibilidade 63 

financeira do FMDCA referente ao mês de novembro de 2016. Colocado em votação, o documento 64 

do FMDCA foi aprovado por oito votos e duas ausências. O presidente Rodrigo sugere que, devido ao 65 

adiantado da hora, os itens de pautas 5, 6 e 7 previstos - Relatório de atividades das Comissões, 66 

Alteração na coordenação da Comissão de Assuntos Jurídicos e o Monitoramento das ações que 67 

tiveram repasses de recursos do FMDCA - sejam deixados para a próxima reunião, o que foi aceito 68 

pelos presentes. 5 – Calendário de reuniões do CMDCA: Rodrigo propõe manter as reuniões 69 

ordinárias do Colegiado do CMDCA no ano de 2017 nas segundas terças-feiras de cada mês às 70 



quatorze horas. Colocada em votação, a proposta é aprovada com oito votos e duas ausências. Nada 71 

mais havendo a tratar o Presidente do CMDCA, Rodrigo Otávio Teixeira Neto encerrou a sessão e, eu, 72 

Márcio Junior Teixeira de Lima, lavrei a presente ata.73 



 

 

PLANO DE AÇÃO 2017 - CMDCA CAMPINAS 

 
O Plano de Ação do CMDCA Campinas para o ano fiscal de 2017 é sumarizado a seguir dividido em 

duas partes: I) Temas prioritários e II) Planos de trabalho e de aplicação. 

Os temas prioritários nortearão as ações do CMDCA Campinas de forma prioritária e cada um deles se 

subdivide em diferentes ações, conforme estabelecidas em editais do CONANDA, no Plano Municipal de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária e/ou no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como nos relatórios e ofícios 

contendo ações prioritárias definidas pelas Secretarias Municipais (Assistência Social, Educação, Saúde, 

Esporte e Cultura) e Conselhos Tutelares. 

Os planos de trabalho compõem o ról de ações já planejadas para a realização durante o ano, sem contudo 

invalidar outras ações que possam requerer a atenção do CMDCA Campinas ao longo de 2017. 

Os planos de aplicação são uma estimativa orçamentária para a execução de cada uma das ações 

planejadas. 

TEMAS PRIORITÁRIOS 

 

1. Política de fortalecimento do CMDCA 

2. Análise da situação da criança e adolescente e sistemas de informação 

3. Fortalecimento do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente 

4. Promoção, defesa e garantia do direito à convivência familiar e comunitária das crianças e adolescentes 

5. Mobilização, articulação e participação em torno de temas atinentes à promoção, defesa e garantia dos 

direitos das crianças e adolescentes 

6. Ampliação da oferta de serviços e programas intersetoriais para atendimento a famílias em situação de 

vulnerabilidade 

7. Aperfeiçoamento e aplicação dos marcos normativos e regulatórios atinentes à promoção, defesa e 

garantia dos direitos das crianças e adolescentes 

8. Desenvolvimento e difusão de metodologias de empoderamento e participação cidadã de crianças e 

adolescentes 

9. Promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes 

10. Protagonismo e participação das crianças e adolescentes 

11. Controle social da efetivação dos direitos das crianças e adolescentes 

12. Enfrentamento das violências psicológicas e físicas, da letalidade e da negligência contra crianças e 

adolecentes 

13. Enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolecentes 

14. Ampliação dos mecanismos de garantia e defesa dos vínculos comunitários nos programas de 

acolhimento institucional 

15. Implantação, ampliação e implementação de programas e serviços de preparação de adolescentes e 

jovens em acolhimento institucional para a autonomia 

16. Ampliação de serviços de famílias acolhedoras 

17. Criação de programas de guarda subsidiada 

18. Gestão do programa municipal de medida socioeducativa 

19. Qualificação do atendimento de adolescentes em medida socioeducativa 

20. Participação e autonomia dos adolescentes em medida socioeducativa



PLANO DE TRABALHO/APLICAÇÃO 

 

WHAT 

O QUE? 

WHY 

POR QUÊ? 

WHO 

QUEM? 

WHERE 

ONDE? 

WHEN 

QUANDO? 

HOW 

COMO? 

HOW MUCH 

QUANTO CUSTA? 

TOTAL 

ESTIMADO 

(R$) 

Ação, problema, 

desafio, produto 

Razões, justificativa, 

explicação, motivo 

Responsável Local da 

implementação 

Tempo, 

prazo, etapas 

Procedimentos, etapas, 

método 

Custo estimado  

Capacitar as OSCs e 

OGs registradas no 

CMDCA e seus 

conselheiros (2) 

Para qualificar os 

responsáveis pela elaboração 

dos Planos de Trabalho, bem 

como os responsáveis pela 

análise desses Planos 

Comissão de 

Registro 

FEAC ou 

outros locais 

1ª quinzena 

de fevereiro 

Garantir a participação de 

02 pessoas por entidade. 

1a etapa (teórica) com 

palestrante de referência. 

2ª etapa (prática) com 

participação dos 

conselheiros  

1ª etapa: 

Consultor - R$ 5.000,00 

Café 350 pess - R$ 

7.787,50 

2ª etapa: 

Consultor - R$ 10.000,00 

Café 350 pess - R$ 

7.787,50 

R$ 30.575,00 

Dialogar com as 

Secretarias Municipais, 

com interface com o 

CMDCA, referente a 

emissão de pareceres 

técnicos (1) 

Para alinhamento quanto à 

compreensão sobre o fluxo 

dos atendimentos e da 

celeridade necessária aos 

processos solicitados pelo 

CMDCA 

Comissão de 

Registro 

CMDCA/ 

Secretarias 

Municipais 

Início do ano 

e sempre que 

for necessário 

Por meio de reuniões Sem custo 

R$ 0,00 

Divulgação do 

CMDCA e suas 

Comissões (1) 

Ampliar o conhecimento das 

atribuições do CMDCA e do 

trabalho das Comissões 

Diretoria 

Executiva 

Colegiado e 

homepage 

CMDCA 

1º semestre Atualização de 

informações na homepage 

Folheto CMDCA 

Mídia impressa: 

Folheto com tiragem de 

2000 unid. - R$ 5,00/unid 

R$ 10.000,00 

Repactuação do Pacto 

intersecretarias (12 e 

13) 

Oferecer atendimento de 

qualidade às crianças e 

adolescentes vítimas de 

violência(s), de forma 

integrada, compartilhada e 

interdisciplinar 

Comissão de 

VDCCA 

CMDCA ou 

outros locais 

1º semestre Seminário reunindo 

técnicos das várias 

secretarias do município e 

componentes da comissão 

de VDCCA 

Palestrante, materiais e 

café – 

 R$ 10.000,00 
R$ 10.000,00 

Seminário com tema 

específico de violência 

(12 e 13) 

Oferecer formação 

continuada para a rede de 

atendimento às crianças e 

adolescentes vítimas de 

violência 

Comissão de 

VDCCA 

A definir 2º semestre Seminário reunindo 

técnicos da rede de 

atendimento e conselheiros 

de direitos e conselheiros 

tutelares 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 40.000,00 

R$ 40.000,00 

Mobilização do 18 de 

maio (5 e 13) 

Chamar a população para 

assumir a responsabilidade 

Comissão de 

VDCCA 

Área central da 

cidade e nos 

Semana do 18 

de maio 

Passeatas, apresentações 

artísticas, panfletagem, 

Transporte, panfletos, 

banners, aluguel de som, 
R$ 130.000,00 



de prevenir, enfrentar e 

influenciar políticas públicas 

para o fenômeno da 

violência sexual praticada 

contra crianças e 

adolescentes 

territórios da 

rede de 

atendimento 

falas motivadoras barracas, bus door, material 

educativo, camisetas, etc                          

R$ 130.000,00 

Reimplantação do 

disque denúncia (11, 

12 e 13) 

Garantir de maneira 

preservada e sigilosa que a 

população tenha um canal 

efetivo de escuta e denúncia 

para o enfrentamento das 

violências 

Comissão de 

VDCCA 

A definir 2º semestre Contratando uma OSC que 

fará esse tipo de 

atendimento 

Repasse mensal a OSC 

selecionada –                    

R$ 15.000,00 R$ 90.000,00  

(R$ 200.000,00) 

Capacitação de 

profissionais da rede 

sócio-assistencial e 

outras políticas (3, 12 e 

13) 

Sensibilizar profissionais 

para que o sistema de 

notificação de violência seja 

amplamente abastecido 

Comissão de 

VDCCA 

A definir 1º semestre Com reuniões 

descentralizadas nas várias 

regiões da cidade 

Sem custo 

R$ 0,00 

Mapeamento de dados 

de violência contra 

crianças e adolescentes 

(2, 12 e 13) 

Subsidiar a implantação de 

um projeto que atue junto ao 

autor/vitimizador de 

violências e garantir que tais 

dados sejam mais acessíveis 

para subsidiar o fomento de 

políticas públicas que 

atendam as demandas reais 

da regiões da cidade 

Comissão de 

VDCCA 

Nos bancos de 

dados já 

existentes 

A cada 04 

meses 

Acessando esses dados e 

fazendo sua organização 

Sem custo 

R$ 0,00 

Projeto direcionado ao 

autor/vitimizador de 

violência contra 

crianças e adolescentes 

(12 e 13) 

Implantar e executar 

atendimentos direcionados 

aos autores/vitimizadores de 

violência doméstica contra 

criança e adolescente 

Comissão de 

VDCCA 

A definir 2º semestre Reuniões semanais em 

grupo com abordagem 

responsabilizante e 

reflexiva, embasada na 

teoria sistêmica de 

atendimento 

Repasse mensal a OSC 

selecionada –                    

R$ 10.000,00 R$ 60.000,00  

(R$ 250.000,00) 

Reimpressão da 

Cartilha de 

Enfrentamento à 

Violência Doméstica 

contra Criança e 

Adolescente (2, 12 e 

13) 

Subsidiar o município com 

materiais educativos aos 

profissionais da rede de 

atendimento favorecendo a 

divulgação e a proteção de 

crianças e adolescentes 

Comissão de 

VDCCA 

Em gráfica 

selecionada 

pela PMC 

2º semestre Revisando o material 

existente e enriquecendo a 

nova edição, se possível 

Tiragem de 2.500 cartilhas 

– R$ 8,00/ cartilha 

R$ 20.000.00 

Curso “Territórios da Formação teórica e prática Comissão de A definir Ano todo Realizando Encontros de 3 Palestrantes, materiais e R$ 25.000,00 



cidade e jovens: cultura 

, sociedade e políticas 

públicas” (3 e 7) 

de profissionais da rede de 

atendimento socioeducativo 

visando o conhecimento 

aprofundado do tema 

território 

MSE horas cada, sendo 07(sete) 

no 1º semestre e 07(sete) 

no 2º semestre 

cafés - R$ 25.000,00 

Capacitação sobre 

Trabalho em Grupo (3) 

Capacitar as equipes técnicas 

da rede para aprofundamento 

de seus conhecimentos sobre 

princípios de coordenação de 

grupos com ênfase na 

comunicação, processos, 

relacionamento interpessoal 

e atitudes 

Comissão de 

MSE 

A definir Ano todo Realizando Encontros de 6 

horas cada, sendo 07(sete) 

no 1º semestre e 07(sete) 

no 2º semestre 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 20.000,00 

R$ 20.000,00 

Curso “Os desafios do 

educador no trabalho 

cotidiano com o 

adolescente 

vulnerável” (3 e 7) 

Proporcionar formação 

teórica e prática a 

profissionais da rede de 

atendimento socioeducativo 

visando a a ampliação da 

compreensão sobre a 

realidade e cultura que 

envolve a identidade do 

adolescente, as formas de 

vinculação e estratégias de 

atuação com a formação e 

desenvolvimento deles 

Comissão de 

MSE 

A definir Ano Todo Realizando Encontros de 3 

horas cada, sendo 06(seis) 

no 1º semestre e 06(seis) 

no 2º semestre 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 25.000,00 

 

R$ 25.000,00 

Supervisão do Comitê 

Gestor e Comissão de 

MSE (3) 

Auxiliar no processo de 

discussão e encaminhamento 

de aspectos dilemáticos do 

Plano Municipal de MSE 

Comissão de 

MSE 

CMDCA ou 

outros locais 

Ano todo Realizando 06 Encontros 

de 03 horas cada, 

distribuídos no 1º e 2º 

semestres 

Consultor(a) Supervisor(a) 

– R$ 8.000,00 
R$ 8.000,00   

IV Seminário Anual  

de Medida 

Socioeducativa (1, 5 e 

6) 

 

Oferecer à rede/trabalhador 

um espaço de formação, 

reflexão e diálogo sobre 

temas afins tratados pela 

Comissão de MSE 

Comissão de 

MSE 

A definir 2º semestre Em parceria com as várias 

secretarias municipal que 

tratam de temas correlatos 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 25.000,00 

R$ 25.000,00 

Seminário “Boletim 

Informativo do 

Primeiro Triênio do 

Plano Municipal 

Decenal de 

Atendimento 

Divulgar os avanços e 

desafios do trabalho 

desenvolvido no primeiro 

triênio do Plano Municipal 

Decenal de Atendimento 

Socioeducativo 

Comissão de 

MSE 

A definir 2º semestre Em parceria com o 

Sistema de Garantia de 

Direito e o Sistema de 

Justiça 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 15.000,00 

R$ 15.000,00 



Socioeducativo” (2, 11 

e 18) 

Curso “O fenômeno do 

uso de álcool e drogas 

na adolescência” (5, 6 

e 12) 

Apresentar o panorama do 

fenômeno do uso de 

substâncias psicoativas na 

adolescência e sua interface 

com a rede de atendimento 

do SUS e do SUAS. 

Comissão de 

MSE 

A definir Ano todo Abordando questões 

relativas a ações de 

prevenção, promoção e 

cuidado em saúde aos 

trabalhadores da rede 

SUAS que atuam nos 

serviços de média 

complexidade  

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 10.000,00 

R$ 10.000,00 

Fórum entre 

educadores da rede de 

atuação em medida 

socioeducativa (7, 19 e 

20) 

Subsidiar a análise de 

impactos dos trabalhos 

desenvolvidos pelos órgãos 

educativos integrados na 

política de atendimento ao 

adolescente em medida 

socioeducativa e estreitar os 

vínculos cooperativos entre 

os profissionais que atuam 

com o adolescente nos 

diferentes espaços 

educacionais 

Comissão de 

MSE 

A definir Ano todo Reuniões nas diferentes 

regiões da cidade 

Consultor(a)/Supervisor(a), 

materiais e cafés –             

R$ 20.000,00 

R$ 20.000,00 

Projeto “Programa de 

Guarda Subsidiada” 

(17) 

Implantação de um serviço 

para possibilitar a 

reintegração familiar de 

crianças e adolescentes 

acolhidos, pela família 

extensa por meio de Termo 

de Guarda e 

Responsabilidade 

Comissão de 

Alta 

Complexidade 

A definir Abril Contratando uma OSC que 

desenvolverá o programa 

sob orientação da 

Comissão de Alta 

Complexidade 

Repasse mensal a OSC 

selecionada para executar o 

projeto – R$ 50.000,00 

Bolsa auxílio à família 

extensa – R$ 100,00 por 

adolescente 

R$ 600.000,00 

(R$ 800.000,00)  

Projeto “Casa lar 

especializada” (16) 

reordenar o abrigo 

especializado, possibilitando 

ambiente de convivência 

mais saudável para os 

adolescentes, com nível de 

vinculação que favoreça a 

adesão aos estudos, 

formação e inserção 

profissional, preparação para 

autonomia e protagonismo 

Comissão de 

Alta 

Complexidade 

A definir Fevereiro Contratando uma OSC que 

desenvolverá o projeto sob 

orientação da Comissão de 

Alta Complexidade 

Repasse mensal a OSC 

selecionada para executar o 

projeto – R$ 30.000,00 

 

330.000,00 



juvenil 

Capacitação das 

equipes de cuidadores/ 

educadores dos 

serviços de 

acolhimento (3, 8 e 15) 

Oferecer formação 

qualificada aos profissionais 

que trabalham na rede de 

serviços de acolhimento 

Comissão de 

Alta 

Complexidade 

A definir Abril a 

novembro 

Contratando instrutores 

especializados em serviços 

de acolhimento de crianças 

e adolescentes 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 60.000,00 

R$ 60.000,00 

Capacitação das 

equipes técnicas de 

apoio dos serviços de 

acolhimento (3 e 15) 

Oferecer formação 

qualificada aos técnicos de 

apoio que trabalham na rede 

de serviços de acolhimento 

Comissão de 

Alta 

Complexidade 

A definir Abril a 

novembro 

Contratando instrutores 

especializados em serviços 

de acolhimento de crianças 

e adolescentes 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 16.000,00 
R$ 16.000,00 

Supervisão das equipes 

técnicas das entidades 

que desenvolvem 

serviços de 

acolhimento (3 e 15) 

Oferecer supervisão 

especializada aos 

profissionais e equipe dos 

serviços de acolhimento 

Comissão de 

Alta 

Complexidade 

Nas OSCs e 

Ogs de serviços 

de acolhimento 

Ano todo Repassando os recursos às 

OSCs e OGs para 

contratação dos 

supervisores por elas 

selecionados 

Supervisor(a) – R$ 300,00 

por hora de supervisão, 4 

horas/mês, durante 10 

meses, 12 organizações 

R$ 144.000,00 

Capacitação dos 

conselheiros tutelares 

(3, 9 e 11) 

Oferecer formação adequada 

aos conselheiros tutelares 

CMDCA/Maria 

José e Claudio 

A definir A definir Convidando técnicos e 

especialistas para darem 

palestras em assuntos 

relacionados ao trabalho 

dos conselheiros 

R$ 5.000.00 

5.000,00 

Seminário do Jovem 

Aprendiz (8, 9 e 10) 

Sensibilizar empresas 

potenciais de cota de 

aprendizagem 

Comissão do 

Jovem 

Aprendiz 

A definir Junho Em parceria com o 

Ministério do trabalho 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Seminário “Atuação 

das Entidades de 

Aprendizagem” (3 e 5) 

Informar a rede sobre a 

atuação das entidades de 

aprendizagem do município 

Comissão do 

Jovem 

Aprendiz 

A definir Outubro Em parceria com as 

entidades de aprendizagem 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 

Encontros com a rede 

socioassistencial (3, 5 e 

8) 

Melhorar a interface da 

Comissão do Jovem 

Aprendiz com a rede, 

orientar sobre a preparação 

de adolescentes para o 

mercado de trabalho e sobre 

a atuação das entidades de 

aprendizagem 

Comissão do 

Jovem 

Aprendiz 

A definir Ano todo Realizando 05 Encontros, 

sendo um em cada região 

administrativa da cidade 

Palestrantes, materiais e 

cafés - R$ 10.000,00 

R$ 10.000,00 

Encontro com 

dirigentes de entidades, 

técnicos das diversas 

Secretarias Municipais 

e CMDCA (5, 8 e 10) 

Apresentar os trabalhos da 

Comissão 

Comissão de 

Proteção 

Básica 

A definir Abril Convidando dirigentes de 

entidades, técnicos das 

Secretarias Municipais e 

conselheiros do CMDCA 

Materiais e café da manhã - 

R$ 20.000,00 

R$ 20.000,00 

Projeto de atenção Construir as diretrizes da Comissão de A definir Fevereiro Contratando uma Consultoria especializada – R$ 80.000,00 



integral e integrada à 

criança e adolescente 

(5, 8 e 10) 

política pública de atenção 

integral e integrada à criança 

e adolescente 

Proteção 

Básica 

consultoria especializada 

no assunto e realizando um 

seminário com essa 

temática 

R$ 40.000,00 

Seminário - R$ 40.000,00 

Projeto 

“Apadrinhamento 

Afetivo” (4, 14 e 16) 

Propiciar experiências de 

referências afetivas que 

estimulem a construção e 

manutenção de vínculos 

afetivos individualizados e 

duradouro às crianças e 

adolescentes em medida de 

proteção, destituídas do 

poder familiar ou com 

remotas possibilidades de 

adoção 

CMDCA/ 

Maria José 

Na AEDHA Ano todo Repassando recursos 

doados pela Fundação Itaú 

Social à AEDHA para 

execução do projeto, com 

supervisão do CMDCA 

Repasse mensal conforme 

cronograma financeiro, 

totalizando R$ 324.184,72 

R$ 324.184,72 

Projeto “Ler a Vida” 

(4, 8 e 9) 

Fomentar nas crianças e 

adolescentes do Distrito de 

Nova Aparecida, e suas 

famílias, que vivenciam 

vulnerabilidades sociais e 

violações de direitos 

diversas, a curiosidade e o 

hábito pela leitura e escrita, 

visando impactar no 

processo de letramento, 

qualificando seu 

desempenho escolar 

CMDCA/ 

Angela 

No CPTI Ano todo Repassando recursos 

doados pela Fundação Itaú 

Social ao CPTI para 

execução do projeto, com 

supervisão do CMDCA 

Repasse mensal conforme 

cronograma financeiro, 

totalizando R$ 172.500,00 

R$ 172.500,00 

Diagnóstico sobre a 

situação da criança e 

do adolescente na 

cidade (2) 

Elaborar análise situacional 

que demonstre a realidade da 

criança e do adolescente no 

município de Campinas, 

subsidiando a elaboração do 

Plano Decenal Municipal de 

Promoção, Proteção e 

Defesa dos Direitos da 

Criança e do adolescente 

CMDCA Em toda a 

cidade 

Março a 

agosto 

Contratando por licitação 

empresa especializada para 

realizar o diagnóstico 

R$ 200.000,00 

R$ 200.000,00 

Verba para materiais 

para eventos (1) 

Para aquisição de materiais 

básicos necessários para os 

diferentes eventos 

organizados pelo CMDCA 

Secretaria do 

CMDCA 

No CMDCA Ano todo Adquirindo banners, 

faixas, pastas, blocos, 

crachás e canetas 

R$ 10.000,00  

R$ 10.000,00 



Verba para 

participação em 

eventos (1) 

Para viabilizar a participação 

dos Conselheiros do 

CMDCA e tutelares em 

eventos importantes 

CMDCA A definir Ano todo Analisando a importância e 

interesse de participação 

em diferentes eventos de 

conselheiros do CMDCA e 

tutelares 

R$ 50.000,00 

R$ 50.000,00 

Reimpressão do ECA 

(2, 3 e 9) 

Ampliar a divulgação do 

Estatuto da Criança e do 

Adolescente nas entidades, 

escolas, outros equipamentos 

públicos e à população em 

geral. 

CMDCA Em gráfica 

selecionada 

pela PMC 

Março Atualizando o material 

existente e aprovando no 

colegiado 

Tiragem de 3.000 unidades 

a R$ 10,00 por unidade 

R$ 30.000,00 

Verba para 

comunicação e 

divulgação do 

CMDCA (1) 

Para incrementar a 

divulgação do CMDCA, 

campanha do IR e eventos 

em geral  

CMDCA No CMDCA Ano todo Definindo na diretoria 

executiva e colegiado as 

formas e meios de 

divulgação  

R$ 80.000,00 

R$ 80.000,00 

Verba para 

contingências (1) 

Para atender necessidades 

emergenciais não previstas 

neste Plano 

CMDCA A definir Ano todo Definindo na diretoria 

executiva e colegiado as 

demandas que se 

enquadrem nesta 

modalidade 

R$ 100.000,00 

R$ 100.000,00 

Projetos com 

destinação do Imposto 

de Renda (todos) 

Para atender projetos 

enviados pelas entidades que 

receberam destinação do IR 

por doação das empresas ou 

pessoas físicas 

CMDCA Colegiado Janeiro a 

março 

Publicando resolução 

sobre o assunto, avaliando 

os projetos e 

encaminhando os 

aprovados à SMCAIS para 

formalização 

A definir 

A definir 

Edital de projetos 

(todos) 

Oportunizar às organizações 

registradas no CMDCA o 

desenvolvimento de projetos 

que qualifiquem o trabalho 

que realizam com crianças e 

adolescentes 

CMDCA Nas 

organizações 

que tiverem 

projetos 

aprovados no 

edital 

Abril Lançando edital de 

chamamento de projetos 

para as organizações 

registradas no CMDCA 

Valor máximo de recursos 

do FMDCA por projeto –    

R$ 150.000,00 
R$ 6.000.000,00 

       R$ 8.830.259.72 

 

 

 

 


