
Ata de sessão extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 

Adolescente de Campinas, realizada aos vinte de abril de dois mil e vinte e um às catorze 2 

horas, realizada por meio de videochamada, através do aplicativo Google Meet. Estiveram 3 

presentes os titulares da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Carlos Eduardo 4 

R. Sacolli, Claudete de Lima, Leonardo Duart Bastos e Patrícia Rodrigues Silva Paes. 5 

Suplentes pela Sociedade Civil:  Rita de Cássia Viotti e Margareth Maria de Almeida Wolf. 6 

Titulares do Poder Público: Mariana Barão e Sérgio Luis Giacomello. Suplentes do Poder 7 

Público: Felipe Gonçalves da Silva, Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva e Renata 8 

Alexsandra da Silva. Têm-se como faltas justificadas os conselheiros: Flávia Martins 9 

Guimarães, Tânia Maria de Cássia Marcucci Oliveira, Maristela Succi Bosso, Maria José 10 

Geremias e Mara Eliane Moreira Aleixo. Pauta 1 – Registro Provisório do ISBET - Instituto 11 

Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento: O Conselheiro e Coordenador da 12 

Comissão do Jovem Aprendiz Felipe apresenta ao colegiado conforme a deliberação da 13 

Comissão. Contudo, a entidade interessada terá que reapresentar o presente processo, sob 14 

pena de anulação de eventual registro provisório, atendendo os seguintes itens; 1) Na 15 

articulação com a rede socioassistencial, explicitar se há parceria formalizada com as 16 

instituições citadas, PROGEN e COMEC, destacando o papel do ISBET na parceria. Se 17 

houver formalização, como é o caso do Instituto Coca-Cola (Coletivo Jovem), apresentar 18 

documento que comprove tal parceria, assim como na página 153 do PDF. Caso não haja a 19 

formalização com as duas outras entidades citadas, seus respectivos nomes não deverão ser 20 

citados; assim, mencionar apenas o fato de existir articulação com entidades do município, 21 

destacando o papel do ISBET na parceria. Neste tópico é fundamental ressaltar a articular 22 

com a rede socioassistencial do município, destacando as estratégias de diálogo com o 23 

CRAS, CREAS, Conselhos de direito (CMDCA, CMAS, etc.), Conselho Tutelar, MPT, entre 24 

outros órgãos. 2) Solicitamos que seja formalizada a supressão do curso Auxiliar de Serviços 25 

Administrativos Bancários do referido processo, através de ofício e/ou outro documento 26 

oficial para compor este protocolo; 3) No item 7.4 (página 159): quadro “Recursos Humanos 27 

- Unidade Campinas” não constam os instrutores com formação específica conforme os 28 

cursos apresentados, conforme prevê a Portaria MTE nº 723/2012, alterada pela Portaria 29 

MTB nº 634/2018. Deverá ser reapresentado o quadro supracitado constando os instrutores de 30 

formação específica. 4) Ajustar o item 7.5 (página 159): quadro resumo “Recursos 31 

Financeiros”, pois não reflete o detalhamento das despesas na planilha seguinte; Além dos 32 

apontamentos acima, a interessada deverá atender à orientação de viabilizar uma sala de 33 

atendimento individual no piso térreo da sede da instituição em Campinas, mesmo que sala 34 



multiuso, para garantir a acessibilidade integral dos adolescentes e jovens, funcionários, e 35 

familiares com deficiência ou mobilidade reduzida. Se não for possível a viabilização da sala 36 

dentro do prazo estipulado por este documento, a interessada poderá apresentar documento de 37 

compromisso para adequação do espaço físico para atendimento individual dentro do prazo 38 

de provisoriedade do registro inicial. Apresentados os tópicos e sanadas as dúvidas, o 39 

colegiado vota por unanimidade o parecer favorável ao Registro Inicial. Reiterando as 40 

adequações apontadas pela Comissão no prazo de trinta dias. Item 2 – Registro Definitivo do 41 

Programa de Iniciação Profissional executado pela Casa dos Menores de Campinas: A 42 

Comissão de Registro apresenta ao colegiado sobre o novo programa de atendimento da 43 

Organização. Ressalta que foi atendido todos os critérios para a concessão do Registro 44 

Inicial. Colocado em votação, fica aprovado por unanimidade o Registro Definitivo para o 45 

Programa. Item 3: Minuta da Resolução de repasses 2021: Renê passa a palavra à 46 

Conselheira Mariana para apontamentos sobre a Resolução. Mariana elucida que a base do 47 

texto segue o modelo das Resoluções de anos anteriores sem grandes alterações, porém 48 

partimos do pressuposto que ainda estamos em cenário pandemia, onde projetos de 49 

atendimentos a crianças e adolescentes terão que ser os protocolos vigentes no Município. 50 

Relembra das permissões constantes na Resolução para aquisição de material de EPI para 51 

atendimentos e adequações nos espaços físicos para a proteção nos atendimentos. Apresenta 52 

que se faz necessário uma pré-análise por comissão composta por conselheiros do CMDCA 53 

para análise documentais, e só após o envio para análise técnica a ser realizada por 54 

profissionais das Secretarias Municipais de Campinas. Mariana lembra ao colegiado que na 55 

última Resolução foram criados workshops para atender às Organizações e teve feedback 56 

positivo e deverá manter e momento para esta Resolução. O calendário das ações como 57 

publicação, envio de propostas, análises, e todo o processo precisará de um segundo 58 

momento de discussão, mas que não impedirá que a Resolução seja aprovada nesta reunião. 59 

Este item após ser concluído será disponibilizado aos Conselheiros e após aprovação 60 

irá  agregar-se a Resolução. Após as ponderações da Vice-Presidente foi aberta para a 61 

votação e ficou aprovada por unanimidade a Resolução de Repasse. Nada mais havendo a 62 

tratar, Carlos Renê encerrou a reunião às 15h00, e eu, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei 63 

a presente ata. 64 


