
Aos treze de abril de dois mil e vinte e um às catorze horas, reuniram em sessão ordinária do 1 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, presidida por 2 

Carlos Renê Fernandes de Oliveira, os conselheiros Titulares da Sociedade Civil: Carlos 3 

Eduardo R. Sacolli, Maristela Succi Bosso, Patrícia Rodrigues Silva Paes, Leonardo Duart 4 

Bastos e Claudete Lima. Suplentes da Sociedade Civil: Rita de Cássia Viotti, Margareth 5 

Maria de Almeida Wolf e Mara Eliane Moreira Aleixo. Titulares do Poder Público: Mariana 6 

Barão, Maria José Geremias, Flávia Martins Guimarães, Sérgio Luís Giacomello. Suplentes 7 

do Poder Público: Renata Alexsandra da Silva e Felipe Gonçalves. Participaram da reunião os 8 

seguintes convidados Marcelo Araujo e Rafael Conde (ISBET). Expediente: Leitura, 9 

discussão e aprovação das atas das reuniões de março de 2021. As duas atas foram aprovadas 10 

por unanimidade pelos conselheiros. Justificativa de ausência: Tânia Maria de Cássia 11 

Marcucci Oliveira e Newton César Caetano Monteiro. Ordem do dia: 1 - Registro definitivo 12 

da Associação Cornélia Maria Elizabeth Van Hylckma Vlieg: Apresentado ao colegiado a 13 

proposta de aprovação do registro definitivo da organização norteado pelo parecer da 14 

Comissão de Registro, foi colocado em votação e por unanimidade fica aprovado o registro 15 

definitivo. 2 - Indicação de um representante titular e um suplente para o Conselho Municipal 16 

de Segurança Pública: Indicação dos nomes dos representantes (titular e suplente) do 17 

CMDCA, para compor o Conselho Municipal de Segurança Pública no biênio 2021/2022, 18 

conforme previsto no art. 3°, XV da Lei Municipal n° 16.006/2020, por livre vontade as 19 

conselheiras Patrícia Rodrigues Silva Paes (titular) e Rita de Cássia Viotti (suplente) 20 

colocaram-se à disposição. Sem objeção do colegiado, fica assim oficialmente nomeado para 21 

compor o Conselho de Segurança Pública de Campinas no biênio 2021/2022. 3 - Documentos 22 

e balancete do FMDCA referentes ao mês de dezembro/2020, 4 - Documentos e balancete do 23 

FMDCA referentes ao mês de janeiro/2020, 5 - Documentos e balancete do FMDCA 24 

referentes ao mês de fevereiro/2021: Com a palavra, Maristela, Conselheira e Primeira 25 

Tesoureira, apresenta ao colegiado os documentos contábeis referentes aos meses de 26 

dezembro/2020 e do consolidado do ano de 2020, janeiro/2021 e fevereiro/2021 do Fundo 27 

Municipal da Criança e Adolescente. Inicia agradecendo em especial ao José Aparecido 28 

Rocha, coordenador de Fundos da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de 29 

Campinas, que trabalha com toda ética e transparência na elaboração dos relatórios que 30 

evidenciam a utilização dos recursos. Reforça que toda a parte contábil está em consonância 31 

com a Lei que institui as Normas Gerais do Direito Financeiro Público e, também respeita a 32 

Lei complementar estabelecida pelas normas de Finanças Públicas voltadas para a 33 

responsabilidade na gestão fiscal. A Conselheira passa item por item em todos os documentos 34 



ao colegiado, menciona os valores aprovados e provisionados para as comissões e projetos, 35 

valores arrecadados através de campanhas como a Destinação de Imposto de Renda, repasses 36 

de multas dentre outros. Renê, com o uso da palavra, lembra ao colegiado que o planejamento 37 

estratégico para 2020/2021, infelizmente foi prejudicado pela Pandemia de Covid/19. Após a 38 

passagem por todos os documentos, considerando o valor planejado, aprovado e o realizado, 39 

o saldo disponível, em 28/02/21, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente é de R$ 40 

10.099.377,55, que não está comprometido. 6 - Minuta da resolução de repasses 2021: 41 

Mariana elucida sobre o processo de escrita da Minuta da Resolução, apresenta que o 42 

documento está adiantado e restam alguns detalhes como o cronograma para o fechamento. A 43 

Conselheira aponta que poderá pautar a Minuta na reunião de colegiado do mês de maio ou 44 

convocar uma reunião extraordinária para aprovação. Reforça que disponibilizará 45 

anteriormente documento para que todos os conselheiros analisem e façam apontamento para 46 

a discussão na reunião. Diante da importância da pauta fica aprovada a convocação da 47 

Reunião Extraordinária para o dia vinte de abril de dois e vinte e um, às quatorze horas. 7 - 48 

Decreto da Justiça Restaurativa - possibilidade de apoio do Conselho para sua implantação: A 49 

Conselheira Flávia explana ao colegiado acerca do tema. Ressalta o quanto a prática é 50 

importante para melhorar a qualidade relacional e o trabalho nos impactos das violências na 51 

vida de crianças e adolescentes. A Conselheira menciona que neste primeiro ato é para uma 52 

reflexão e estudo sobre o tema, relembra sobre a importância de cada comissão indicar ao 53 

menos um representante para trabalhar nos estudos e aprofundamento nos Planos Municipais 54 

de cada uma das Políticas, recorda da importância de investimentos na elaboração de editais 55 

voltados a programas de Justiça Restaurativa nos territórios. O fundamental para este 56 

momento é a nomeação dos representantes para trabalhar à frente do tema.  Após as 57 

ponderações e já definida a primeira reunião para o dia 29/04/2021, às 14h, fica composto o 58 

grupo pelos conselheiros: Claudete de Lima, Maria Angélica Bossolane Batista, Mara Eliane 59 

Moreira Aleixo, Flávia Martins Guimarães, Renata Alexsandra da Silva e Leonardo Duart 60 

Bastos. 8 - Devolutiva das Comissões e Grupos de Trabalho do CMDCA: Comissão de 61 

Enfrentamento à Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes: Leonardo apresenta 62 

ao colegiado sobre os trabalhos da comissão acerca do 18 de maio. Menciona sobre o 63 

comprometimento e trabalho de relevância dos componentes da Comissão, da construção do 64 

cronograma bem colaborativo, de agregar as ações das atividades cotidianas das organizações 65 

e deixa o convite para quem desejar participar dos encontros que estão acontecendo às 66 

quartas-feiras das 14h30 às 16 horas.  Comissão Jovem Aprendiz: O conselheiro Felipe 67 

informa que foi criada uma subcomissão de ações e eventos dentro da Comissão do Jovem 68 



Aprendiz para dar conta de promover e participar de mais atividades, indo além da questão da 69 

documentação dos programas de aprendizagem das entidades. Comissão de Registro: 70 

Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) foi solicitado 71 

parecer da Comissão de Jovem aprendiz que retornou para comissão a Comissão de Registro 72 

com parecer favorável, porém a comissão não teve tempo hábil para apreciar a documentação 73 

que consta duzentas e trinta e três laudas e encaminhar ao colegiado com o parecer favorável 74 

para aprovação. Fica assim pautada para a reunião Extraordinária do dia 24/04/2021. Comitê 75 

Gestor do SIMASE:  A Conselheira Rita apresenta ao colegiado sobre o andamento do 76 

Seminário previsto para outubro de dois mil e vinte e um de forma online.  Inclusão de 77 

Pauta: Aporte financeiro ao atendimento às crianças e adolescentes no período de Pandemia: 78 

Com a palavra, Claudete apresenta ao colegiado sobre a possibilidade do aporte financeiro no 79 

atendimento às crianças e adolescentes utilizando recursos do Fundo Municipal da Criança e 80 

Adolescente de Campinas. A Conselheira menciona que compõem o grupo de trabalho do 81 

Programa “Mobiliza Campinas” que este programa poderia contar com o auxílio do 82 

CMDCA, seguindo toda legalidade jurídica e lembra que este Conselho deliberou um aporte 83 

financeiro para o Programa Nutrir que compõe Programa Municipal de Segurança Alimentar 84 

e Nutricional de Campinas. Apresenta também que Organizações da Sociedade Civil 85 

entraram com projetos a serem aprovados no Edital do CMDCA e que muitas não foram 86 

classificadas aumentando o déficit financeiro das Organizações e algumas chegando a fechar 87 

impactando diretamente no atendimento às crianças e adolescentes do Município.  Mariana 88 

com a palavra explana que também solidariza com os apontamentos e com as angústias, 89 

porém, algumas ponderações se fazem necessário. Existe todo um estudo jurídico acerca do 90 

tema, e como amparar as Organizações que não foram contempladas com a destinação de 91 

repasse. São assuntos complexos e que neste momento não consegue dar uma resposta 92 

definitiva.  Para a discussão dessa pauta a Conselheira Patrícia se dispõe em levar para 93 

Comissão de Legislação e Normas para trilhar caminhos jurídicos em consonância com a 94 

Mariana. Nada mais havendo a tratar, Carlos Renê encerrou a reunião às 16h10, e eu, Carlos 95 

Eduardo Ribeiro Sacolli, lavrei a presente ata.  96 


