
Ata de sessão ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 
Adolescente de Campinas, realizada aos doze dias de junho de 2018 às quatorze 2 
horas e trinta minutos, em sua sede situada na Rua Ferreira Penteado, nº 1331 – 3 
Centro. Estiveram presentes: Titulares do Poder Público: Kelly Regina Valvassoura 4 
Correia, Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva, Sérgio Luis Giacomello e Felipe 5 
Gonçalves da Silva. Suplentes do Poder Público: Genésio William Mazolini e Renata 6 
Alexsandra da Silva. Titulares da Sociedade Civil: Frederico José Atílio, Rodrigo 7 
Otávio Teixeira Neto, Lúcia Decot Sdoia, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Ruth 8 
Maria de Oliveira, Fábio Purchatti Pereira da Silva e Claudete Lima. Suplentes da 9 
Sociedade Civil: Tatiane Frazão da Silva Zamai, Mara Eliane Moreira Aleixo, Carlos 10 
Eduardo Ribeiro Sacolli, Suely Martins Guirado, Margareth Maria de Almeida Wolf e 11 
Érika Cristina Ferraz Pereira. Justificaram a ausência: Elaine Cristina Garcia Ramos 12 
de Sousa e Eliane Márcia Martins Tortello. Estiveram presentes os convidados: 13 
Márcia Maria Rocha (SME), Bárbara Martins Ferraz (CIEE), Antônio Marcos da Costa 14 
(ADRA), Jéssica Nunes (SCSF), Patrícia Curi Gimeno (CEDAP), Rita de Cássia Luz 15 
da Cruz Pereira (Secretaria do CMDCA) e Adriana Postal (Embaixadores da 16 
Prevenção). PAUTA: Expediente: 1-  Leitura, discussão e aprovação da ata de maio. 17 
Foi aprovada por unanimidade. 2- Informes: Justificativas de ausências; Ofício 18 
005/2018/CMC/MMC sobre retomada do transporte adaptado para crianças com 19 
deficiência no contraturno escolar; Relatório dos Conselhos Tutelares sobre o 6º 20 
Congresso Brasileiro de Conselheiros Tutelares; Comemoração dos 109 anos da 21 
Obra Social São João Bosco. A comemoração será no dia 22/07/2.018. Ordem do 22 
dia: 1- Primeira Infância – PIC: Transferida a apresentação para uma próxima 23 
reunião – Ficou acertado que vai ser solicitado a Janete a justificativa para ver se 24 
será agendada uma reunião extraordinária para tratar deste assunto. ; 2- Eleição 25 
para 1º Secretário:  O Felipe  Gonçalves da Silva foi candidato a 1o Secretário e 26 
membro da Executiva que foi eleito por unanimidade e Márcia Martins Tortello para 27 
2o Tesoureiro e membro da Executiva eleita por 11 votos, uma ausência e uma 28 
abstenção. 3- Protocolo 2018/10/19961: solicitação de liberação de recursos do 29 
SAPECA; A Comissão de Finanças deu o parecer favorável à liberação do recurso, a 30 
Executiva acolheu e trouxe para o plenário para votação e o plenário aprovou com 31 
13 votos (unanimidade) favoráveis para autorização da liberação dos recursos. 4- 32 
Monitoramento do Plano Municipal de Educação: O Rodrigo que é 33 
representante do CMDCA no Conselho Municipal de Educação, traz como 34 
preocupação que o CMDCA deve fazer parte do monitoramento do plano de 35 
educação, mas há a dificuldade do referido conselho se reunir por falta de quórum 36 
e daí a dificuldade de se fazer relatório e até mesmo definir metodologia do 37 
monitoramento que até hoje não foi feito, trata-se de dados extremamente 38 
complexos, onde devem ser fiscalizadas ou monitoradas pelo menos 20 metas, 39 
sobre toda  a educação que é feita na cidade de Campinas. 5- Balancete contábil 40 
do FMDCA de janeiro e fevereiro/2018, Relatórios Financeiros de março e 41 
abril/2018: Foi colocado em votação da seguinte forma:  balancetes de janeiro 42 
com 12 votos pela aprovação e uma falta, fevereiro, 13 votos a favor pela 43 
aprovação, relatórios financeiros de março 13 votos a favor e abril 12 votos a favor 44 
e uma falta.  6- Moção de aplauso a Janete Valente pelo recebimento do 45 
Prêmio Nacional Medalha Zilda Arns de Boas Práticas para a Primeira 46 
Infância: Aprovado por aclamação. 7- Formação continuada pelo Instituto 47 
Potencial – Projetos Sociais: Foi dada a informação sobre o treinamento e quem 48 
se interessar em participar. 8 - Apresentar relatório da Comissão de Alta 49 
Complexidade: Foi apresentada a estrutura dos serviços de alta complexidade em 50 
Campinas, pelo membro da Comissão Genésio William Mazolini, dando 51 
esclarecimento sobre cada serviço e suas metas. Uma das dificuldades que foi 52 
destacada como maior problema é a falta de famílias acolhedoras. O serviço conta 53 
com duas casas de passagens que atendem crianças e adolescentes que estão em 54 
situação de rua e que cumprem medidas socioeducativas, tem mais o serviços de 55 



Casas Repúblicas que são 02 (duas) que atendem jovens que saem do abrigo e não 56 
tem para onde ir, Casa Abrigo que atende mulheres jovens que sofrem agressão, 57 
também faz parte, o Serviço Complementar que é o Apadrinhamento de Crianças e 58 
Adolescentes que estão fora do convívio familiar, e Casa Lares que recebem 59 
meninas recém chegadas em Campinas. A Érika complementa que o grande 60 
problema em relação ao número desses acolhimentos é proveniente de crianças 61 
onde os pais apresentam consumo de entorpecentes e/ou violação de direitos da 62 
criança e do adolescente e um fato novo que é a “entrega” de adolescentes 63 
principalmente pela mãe em conflito com os filhos, onde alegam não conseguir 64 
cuidar e educar os mesmos. É importante trabalhar bem a questão de acolhimento 65 
tendo em vista o alto índice de crianças e adolescentes envolvidos no consumo de 66 
entorpecentes e fazer um seminário para ver essa questão do acolhimento para 67 
todos envolvidos no atendimento.  9-Resolução sobre o Repasse para as 68 
Entidades: Foi dada a palavra para o Rodrigo esclarecer sobre o parecer da 69 
Procuradoria e sobre as alterações propostas, além da observação da Procuradora 70 
que a publicação da resolução deveria ser depois da publicação da Lei Autorizadora 71 
na Câmara Municipal de Campinas e somente depois deste momento é que 72 
estaríamos autorizados a publicar. Diante disso, a Procuradora Dra. Kelly, alerta 73 
que o CMDCA estaria invertendo, ou seja, publicando a Resolução antes da Lei 74 
Autorizadora, mas que poderia ser realizado se apresentássemos uma justificativa 75 
para publicar e se essa justificativa tenha sido aprovada pelo plenário do CMDCA. 76 
Diante disso foi lida a justificativa para antecipação da publicação da Resolução 77 
antes da Lei Autorizadora, que foi aprovada com12 votos a favor e uma ausência. 78 
Após a votação, foi apresentada a alteração para apresentação das propostas cuja 79 
votação foi aprovada também por 12 votos e uma ausência, após a votação foi 80 
proposta a retirada da possibilidade de alteração de até 20% no remanejamento 81 
das verbas nos planos de trabalho, da resolução, que foi aprovada por 13 votos 82 
(unanimidade) a favor. 10-Conferência: Foi reforçado que a Conferência vai 83 
acontecer e que só não foram divulgadas as datas para a rede porque os GT’s estão 84 
formatando os planos de atividades. 11-Viva Leite: a Conselheira Mara, 85 
representante do CMDCA junto ao Viva Leite, informou que aconteceu a 1a reunião 86 
no CEASA sobre a distribuição de leite, apontado que existe uma demanda de leite, 87 
mas não tem locais para distribuir e a solicitação é para que o CMDCA possa ajudar 88 
na divulgação. 12-Apresentação da Próxima Comissão: Ficou acordado que 89 
será a Comissão de Registro. Ata construída pelo colegiado, a Presidente Leila 90 
encerrou a reunião às 17h00 e, eu, Carlos Renê Fernandes de Oliveira, lavrei a 91 
presente ata. 92 


