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1. APRESENTAÇÃO 

 

“A juventude hoje, ela tá em movimento 

E é com liberdade que ganha conhecimento 

No COMEC se aprende e se ensina 

Aqui eu vou cantando, essa é nossa rima”... 

 

* Música composta pelos Adolescentes e equipe técnica 

 
 
 
 

Apresentamos um resumo do trabalho realizado em 2019, nos programas de 

Medidas Socioeducativas: Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade. 

O Serviço de Proteção Social a adolescentes em cumprimento de Medidas 

Socioeducativas está inserido no âmbito da Proteção Especial de Média Complexidade na 

Política de Assistência Social (SUAS). Sua efetivação no município de Campinas está 

fundamentada de forma indireta por meio de termo de colaboração com o poder público, 

através dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social, (CREAS), com 

avaliação e monitoramento da coordenadoria setorial de avaliação e controle-CSAC. 

A partir de 1990 o COMEC formaliza suas ações, segundo as premissas das Leis:  

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990), e em 2012 

são adaptadas conforme Lei SINASE (Lei nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012). 

O COMEC - Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas há 39 anos dedica-

se ao atendimento de adolescentes em conflito com a lei, construindo um repertório de 

práticas e parcerias com o poder público e privado para reflexão, implementação de ações 

e produção de conhecimento. 

Compilamos os resultados de nossos esforços para continuarmos cumprindo nossa 

missão, baseado na nossa metodologia, respeitando as legislações sociais as quais a 

diretoria e equipes se baseiam para realização de um atendimento qualificado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Esdras Cavalcante de Lelis,Marcos Paulo Vasques Junior, Ryan Feliciano do Nascimento. Equipe 
Técnica: Pedro Afonso de Oliveira e Juliana Jodas. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

 

2.1. Missão 

 

“Atender adolescentes e seu grupo familiar através de projetos educativos e culturais 

específicos em uma perspectiva de desenvolvimento pessoal e social, promovendo a 

construção da cidadania”. 

 

 

2.2. Histórico 

 

Em 1980 foi fundado o COMEC pelo Juiz de Direito Dr. Rubens de Andrade 

Noronha e pelo Promotor de Justiça Dr. Hermano Roberto Santamaria, preocupados com 

a questão do adolescente autor de ato infracional no município de Campinas, 

encontraram uma alternativa que atendesse esta clientela de forma especializada, sem 

romper os vínculos com a sua família e comunidade, dando início ao atendimento do 

adolescente em cumprimento da medida socioeducativa de Liberdade Assistida (LA). 

Em novembro 2007 a convite da Secretaria Municipal de Assistência Social, o 

COMEC passou a executar também, a medida socioeducativa de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC). 

 

 

2.3. Endereços 

 

Unidade I 

Sede Administrativa e Programa de Liberdade Assistida (LA) 

Rua Abolição, 92, Ponte Preta, Campinas - SP - CEP 13041 – 445 

Fone/Fax: (19) 3234 – 1749 

E-mail: coordenadoria@comec.org.br, adm@comec.org.br;  cla@comec.org.br 

 

Unidade II 

Programa de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 

Rua Proença, 814, Bosque, Campinas - SP - CEP 13026 – 121 

Fone/Fax: (19) 3234 – 3712 

E-mail: cpsc@comec.org.br 

 

 

2.4. Registros 

 

 CNPJ nº 51.876.357/0001-79 

 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - nº 

71000.031645/2018-70 

 Registro no Conselho Nacional de Assistência Social CNAS - nº 23002.02659/88-46 

mailto:coordenadoria@comec.org.br
mailto:adm@comec.org.br
mailto:cla@comec.org.br
mailto:cpsc@comec.org.br
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2.5. Declarações de Utilidade Pública: 

 

 Federal: Dec. 93539/86 Data: 06/11/1986 

 Estadual: Decreto Lei nº 490/1985 Data: 28/08/1985 

 Municipal: Lei nº 5039/80 Data: 19/11/1980 

 Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA nº 043/02 

Data: 10/05/1995 

 Conselho Municipal de Assistência Social CMAS - nº 10E 

 Conselho Estadual de Assistência Social CEAS - nº 3873 Data: 20/06/2000 

 Federação das Entidades Assistenciais de Campinas FEAC - 051/83 Data: 

23/11/1983 

 

 

2.6. Diretoria – Biênio (2018-2019) 

 

 Diretor Presidente: Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes - Engenheiro e Professor 

Universitário Aposentado 

 Diretora Vice-Presidente: Silvia Beatriz de Mendonça Pereira - Juíza do Trabalho 

Aposentada 

 Diretora 1ª Tesoureira: Elena Maria Homem de Mello Meyer - Assistente Social 

Aposentada 

 Diretora 2ª Tesoureira: Celene Margarida Cruz - Professora Universitária 

Aposentada 

 Diretora Secretária: Delma Aparecida de Lima - Delegada de Polícia Aposentada 

 Diretora Social: Maria Stella Brant de Carvalho Paterno - Dentista Aposentada 

 Diretor de Captação de Recursos: Carmem Silvia S.S. Fernandes - Bancária 

Aposentada 

 Diretor: Hermano de Medeiros Ferreira Tavares - Engenheiro e Professor 

Universitário Aposentado 

 

 

2.7. Conselho Fiscal Voluntário 

 

TITULARES 

João Frederico da Costa Azevedo Meyer 

Marcos Carneiro da Silva 

Maria Lúcia Amaro Rosa 
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2.8. Recursos Humanos 

 

COORDENAÇÃO 

Coordenadora Geral Marili Foltran 

Coordenadora Financeira Luciana Maria Beltram Telles 

Coordenadora de Recursos Humanos Silvia Patricia Amaro 

Coordenadora do Programa de LA Larissa Mazzotti Santamaria 

Coordenadora do Programa de PSC Adilaine Juliana Scarano Vedovello 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 Agente Social 02 

 Educador Social 02 

 Pedagogia 01 

 Psicologia 10 

 Serviço Social 06 

 Terapia Ocupacional 04 

Total 25 

 

EQUIPE ADMINISTRATIVA 

 Apoio 06 

 Assistente Administrativo 01 

 Tecnologia da Informação 01 

Total 08 

 

Total Funcionários 38
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3. ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL 
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4. RECURSOS FINANCEIROS DO COMEC 

  

LA PSC

Receita - R$ 1.205.210,07 R$ 1.160.252,67

Despesa - R$ 1.190.326,09 R$ 1.199.970,92

R$ 1.000.000,00

R$ 1.025.000,00

R$ 1.050.000,00

R$ 1.075.000,00

R$ 1.100.000,00

R$ 1.125.000,00

R$ 1.150.000,00

R$ 1.175.000,00

R$ 1.200.000,00

R$ 1.225.000,00

R$ 1.250.000,00

Receita x Despesa por Programa

R$ 13.245

R$ 15.432 R$ 40.572 R$ 69.122

R$ 156.113

R$ 2.070.978

Origem da Receita
Total: R$ 2.365.462

Outros (Donativos/Promoções)

Receitas Financeiras

FMDCA (Imposto de Renda)

Nota Fiscal Paulista

Receita FEAC

Secretaria de Assistência Social -
PMC
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5. PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) 

 

5.1. Objetivo do Programa 

 

 Possibilitar que o adolescente desenvolva habilidades pessoais e sociais, para 

o exercício consciente da cidadania, buscando a interrupção da trajetória infracional. 

  

 

5.2. Público Alvo 

 

Adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida 

e seu grupo familiar. 

 Regiões de Abrangência no Município: Sul, Leste e Norte. 

 Meta Mensal do Programa: 160 adolescentes e suas famílias.  

 

 

5.3. Conquistas do Programa 

 

 Aumento da parceria com as executoras de Aprendizagem Profissional, em 

especial com as instituições: Patrulheiros Campinas e Associação de Educação 

do Homem de Amanhã; 

 Ampliação da oferta de atividades que permite o trabalho de socialização dos 

adolescentes e seus familiares, tais como: oficinas, conferência municipal, 

cinema, teatro, visitação à Unicamp, praças de esportes, SESC e estádio Moisés 

Lucarelli, entre outros; 

 Aumento do diálogo com as diretoras de escolas municipais e estaduais para 

discussões de casos e propostas pedagógicas ofertadas aos adolescentes. 

 Realização de trabalhos teóricos sobre os projetos desenvolvidos pelo 

programa. 

 

 

5.4. Desafios 

 

 Realizar atividades de integração com os adolescentes, através da participação 

de jovens que cumpriram a medida socioeducativa no COMEC e apresentam 

boas experiências de projeto de vida; 

 Potencializar a parceria com o Centro de Educação Profissional de Campinas 

(CEPROCAMP), com objetivo de aumentar a oferta de qualificação profissional 

para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa;  

 Aumentar a oferta de atividades esportivas aos adolescentes por meio de 

parcerias com serviços públicos e/ou privados; 

 Ampliar a participação dos adolescentes e/ou familiares nas comissões internas 

de planejamento das atividades ofertadas pelo programa.  
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5.5. Fluxograma de Atendimento  LA 
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5.6. Dados do Programa de  LA 
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6. PROGRAMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE (PSC) 

 

6.1. Objetivo do Programa 

 

Possibilitar ao adolescente, a partir de suas aptidões, que exercite sua 

responsabilidade e cidadania através da efetivação da prestação de serviços. 

 

 

6.2. Público Alvo 

 

Adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa de Prestação 

de Serviços à Comunidade e seu grupo familiar. 

 Região de Abrangência: Município de Campinas. 

 Meta Mensal do Programa: 80 adolescentes e suas famílias. 

 

 

6.3. Conquistas do Programa 

 

 Parceria com a defensoria pública de atos infracionais, possibilitando a garantia 

de direitos dos atendidos através de discussão de casos, consultas processuais 

e intervenções junto aos adolescentes e famílias. 

 Reuniões junto ao 35º Batalhão de Polícia Militar, resultando no reconhecimento 

dos serviços de medida socioeducativa de meio aberto e interlocução para uma 

parceria efetiva. 

 Adequação da carga horária para 30 horas semanais da função  de educador 

social. 

 

 

6.4. Desafios 

 

 Reestruturar a   equipe técnica com a diminuição das metas e revisão da planilha 

financeira na execução do serviço. 

 Alinhar com o judiciário, o cumprimento das medidas protetivas no Plano 

Individual de Atendimento – PIA.  

 Garantir efetividade no cumprimento do protocolo intersetorial, na parceria com 

a educação municipal e estadual.  

 Ampliar a discussão sobre a evasão escolar que possibilite traçar estratégias 

integradas pela rede de serviços. 

 Incluir adolescentes e famílias nas comissões responsáveis em elaborar 

atividades coletivas. 
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6.5. Fluxograma de Atendimento PSC 
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6.6. Parceiros 

 

Atividades realizadas com 20 parceiros na Prestação de Serviços à Comunidade. 

REGIÃO LESTE – 5 parceiros 

PARCEIRO/SERVIÇO ÁREA/SEGMENTO ATIVIDADES REALIZADAS 

SETA Unidade 

Guaraçaí 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV). 

Viveiro Municipal para 

doação de mudas. 

Assistência Social 

Proteção Social 

Básica 

 

Revitalização de jardim externo e da 

sala de oficinas, utilizando pneus 

reciclados, plantio de mudas, pintura 

da parede principal da sala com 

técnicas de grafite geométrico e 

pintura de telas com a cultura hip-

hop. 

Ecobrinquedoteca do 

Parque Estadual 

Ecológico Monsenhor 

Emílio José Salim 

 

Educação 

ambiental 

Vivência com jovens para o  

manuseo de jogos e confecção de 

brinquedos com materiais 

reciclados. Confecção de placa de 

identificação do serviço com 

azulejos reciclados e uso da técnica 

de estêncil.  

EMEF Doutor 

Lourenço Bellocchio – 

Escola Municipal de 

ensino fundamental 

 

Educação Grafite no muro externo da escola e 

da quadra esportiva com uso da 

técnica de estêncil. Revitalização do 

jardim interno com uso de garrafas 

PET transformadas em vasos.  

Estação Cultura  

 

Cultura Confecção de painel com desenho a 

mão livre, resgatando a história da  

Estação. 

COMEC PSC – Centro 

de Orientação ao 

Adolescente de 

Campinas 

Serviço de Proteção 

Social a adolescentes 

em cumprimento de 

medida 

socioeducativa (MSE) 

Assistência Social 

Proteção Social 

Especial de Média 

Complexidade 

Composição de uma música de funk 

e elaboração de um vídeo clip 

registrando todo o processo da 

medida socioeducativa de PSC, 

para ser utilizado como material 

institucional. 
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REGIÃO NORTE – 5 parceiros 

PARCEIRO/SERVIÇO ÁREA/SEGMENTO ATIVIDADES REALIZADAS 

CPTI – Centro 

Promocional Tia Ileide 

Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) 

Assistência Social 

Proteção Social 

Básica 

 

Customização de capa de 

cadernos utilizando a técnica de 

grafite com adolescentes do 

serviço. Confecção de banner 

utilizando material reciclado com 

a temática  da 

representatividade negra,  para 

decorar o espaço físico da 

instituição. 

Direito de SER 

Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) 

Viveiro Municipal para 

doação de mudas. 

Assistência Social 

Proteção Social 

Básica 

 

Revitalização da horta com uso 

de pneus reciclados e plantio de 

mudas.  

SESC Campinas – 

Serviço Social do 

Comércio 

 

Cultura e lazer  Elaboração de fanzine 

(jornal não oficial) com a 

temática “18 de maio - Dia 

Nacional de Combate ao Abuso 

e à Exploração Sexual Infantil” 

pelos adolescentes.  

Distribuição do material 

confeccionado para os 

participantes do projeto 

educativo “Fita Tela”, que 

assistiram o filme, “O Silêncio de 

Melinda” seguido de debate, 

realizado no SESC em parceria 

com o CMDCA. 

 Confecção de painéis 

com o tema Tatuagem, 

disparado por símbolos e seus 

significados dentro da oficina: 

“Tatuagem, linha e risco”. 

Organizado pelo SESC na 

semana da juventude, 

promovida pela REAJU. 

 Oficina de confecção de 

mandala “Olho de Deus” (tramas 

com lã sobre palitos) para 
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adolescentes do projeto Papo 

Geral desenvolvido no SESC. 

Mata Santa Genebra 

Viveiro Municipal para 

doação de mudas. 

Preservação 

Ambiental 

Confecção de jardineiras com 

garrafas PET recicladas e 

plantio de flores para o 

borboletário da Mata. 

Casa de Cultura 

Casarão 

 

Cultura  Aplicação de grafite/técnica 

de estêncil com a temática 

fauna brasileira na parede 

do Casarão. 

 Revitalização da 

jardineira externa com 

plantio de flores, 

grafite/técnica de estêncil 

com temática indígena na 

parede ao fundo da 

jardineira. 

 Revitalização da sala para 

crianças com grafite/técnicas 

de fitas e de estêncil nas 

paredes com desenhos 

infantis. 

 

REGIÃO SUL – 3 parceiros 

PARCEIRO/SERVIÇO ÁREA/SEGMENTO ATIVIDADES REALIZADAS 

AMIC – Associação 

dos Amigos da Criança 

Viveiro Municipal para 

doação de mudas. 

Educação  Oficina de brincadeiras 

lúdicas com gincanas.  

 Plantio de mudas de flores 

e sementes de hortaliças. 

Confecção de brinquedos com 

garrafas PET recicladas.  

 Confecção de bonecas de 

pano ABAYOMI (recurso da 

cultura africana) para o mural do 

serviço com uma explicação da 

história das referidas bonecas. 

Fundação Eufraten 

Serviço de 

Convivência e 

Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) 

Assistência Social 

Proteção Social 

Básica  

 

Confecção de mandalas “Olho de 

Deus” (tramas com lã sobre 

palitos) confeccionadas pelo grupo 

de adolescentes para ofertar ao 

serviço. 
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CEI Cantinho da 

Alegria - 

Centro de Educação 

Infantil 

Educação Grafite no muro/fachada com o 

nome da creche e paisagem de 

fundo. 

 

REGIÃO SUDOESTE – 3 parceiros 

PARCEIRO/SERVIÇO ÁREA/SEGMENTO ATIVIDADES REALIZADAS 

Centro de Saúde - "Dr. 

Cláudio Luiz da Silva 

Braga" (Jardim Vista 

Alegre) 

Saúde Confecção de bancos com uso 

de pneus reciclados para a 

área de recepção. 

CIC Vida Nova - Centro 

de Integração da 

Cidadania  

 

Cidadania/Estado Grafite/técnicas de estêncil e 

produção de cartazes (técnica 

de lambe-lambe) na parede da 

fachada com as temáticas: 

direitos humanos, cidadania e 

representações negras. 

Maloca Arte e cultura  

 

Cultura Revitalização da sala de aula 

do Cursinho Popular, A Maloca 

- Vila União, com 

grafite/técnicas de estêncil e de 

fitas. Decoração do espaço 

utilizando as mandalas “Olho 

de Deus” (tramas com lã sobre 

palitos) confeccionadas pelo 

grupo de adolescentes. 

 

REGIÃO NOROESTE – 4 parceiros 

PARCEIRO/SERVIÇO ÁREA/SEGMENTO ATIVIDADES REALIZADAS 

PROGEN – Projeto 

Gente Nova 

Serviço de Convivência 

e Fortalecimento de 

Vínculos (SCFV) e 

Centro de Convivência 

Intergeracional (CCI) 

Assistência Social 

Proteção Social 

Básica 

 

Oficinas de pipa, jogos 

educativos, brincadeiras lúdicas 

e recreativas com as crianças 

no período de férias escolares e 

vinculadas ao programa Viva 

Leite.  

CAPS AD Antonio 

Orlando 

Centro de Atenção 

Psicossocial Álcool e 

Drogas 

Saúde Mental Confecção de mandala “Olho de 

Deus” (tramas com lã sobre 

palitos) com os usuários do 

serviço. 
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Casa de Cultura 

Fazenda Roseira 

 

Cultura Participação no projeto de 

reflorestamento da Fazenda 

Roseira através de plantio de 

ervas. Confecção de banner 

com uso de material reciclado, 

com representação da cultura 

africana através de 

grafite/técnica de estêncil.  

Casa de Cultura Tainã 

Viveiro Municipal para 

doação de mudas. 

Cultura Revitalização da praça com 

plantio de mudas e pintura de 

parede com grafite/técnica de 

estêncil.  
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6.7. Dados do Programa de  PSC 
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7. TOTAL DE ADOLESCENTES ATENDIDOS NO PERÍODO 2018/2019 

(PSC/LA) 
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8. MEDIDA CUMULADA 

 

A medida cumulada refere-se à aplicação judicial de duas medidas 

concomitantes para um adolescente, ou seja, de Liberdade Assistida e Prestação de 

Serviços à Comunidade. 

No ano de 2018, este tipo de atendimento representou 32,96% dos atendidos 

na medida de PSC e 15,32% na LA, considerando o total de adolescentes atendidos 

por cada  programa. 

Em 2019 ocorreu a redução da aplicação desta modalidade, diminuindo o número de 

entradas de adolescente com medida cumulada, representado por 16,97% dos 

adolescentes no programa de PSC e 9,04% na LA.  

Da totalidade de casos com medidas cumulada deste ano, 32,43% receberam a 

extinção da PSC e permaneceram com a medida de LA, conforme  gráfico “Motivo de 

Saída na Medida de PSC”, na página  24. 
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Número total de atendidos na medida de Prestação de Serviços à Comunidade, 

conforme o gráfico abaixo, considerando que no município atuam duas executoras de 

Liberdade Assistida. 
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9.  TRABALHO COM FAMÍLIA NOS PROGRAMAS LA E PSC 

 

Neste ano destacamos a capacitação interna sobre grupos para as equipes com 

foco no atendimento familiar, com objetivo de qualificar as ações realizadas pelos 

programas de LA e PSC.  Outra ênfase foi a socialização dos projetos realizados com 

os adolescentes nos grupos de responsáveis, a qual permitiu uma compreensão mais 

efetiva das atividades realizadas pelo COMEC.  

Dentre as diversas estratégias metodológicas utilizadas, ressaltamos: 

 Oficina de empreendedorismo, despertando habilidades e possibilidades 

viabilizado através do projeto Maria Retalho; 

 Grupo de reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher, que potencializou o tema 

sobre autocuidado físico e emocional; 

 Atividade de socialização entre mães e filhos a partir  da festa junina, como 

também da oficina de confecção de chocolates em comemoração à Páscoa, a 

qual permitiu fortalecer os vínculos familiares e ampliar o diálogo sobre os 

adolescentes; 

 Atividade externa de cinema proporcionada para as famílias,  favorecendo a 

ampliação do repertório cultural; 

 Roda de conversa temática intitulada “Redução da Maioridade Penal” que de 

forma didática, proporcionou maior reflexão sobre o assunto com as famílias 

atendidas pelos programas; 

 Roda de conversa sobre o tema "Drogas: Limites e Estratégias", que ampliou o 

conhecimento a respeito do consumo de drogas e dos tipos de atendimentos 

existentes e  cuidados com essa problemática; 

 Roda de conversa entre os ténicos realizada no COMEC  para apresentar o 

projeto “Riscando o Risco”, que propiciou uma reflexão sobre tatuagens e seus 

significados;  

 Palestra  realizada em parceria com o  setor de Oncologia do Centro de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher - CAISM/UNICAMP sobre autocuidado preventivo ao 

câncer de mama; 

  Doações de roupas de inverno, arrecadadas através de parceria com a empresa 

MOTIVA na campanha do agasalho; 
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 Oficina de culinária com a voluntária Márcia Regina Lopes da Silva,(formação na 

área de gastronomia) para  o grupo de responsáveis, dos programas de LA e 

PSC, totalizando 5 encontros. Possibilitou ampliar o repertório a partir da 

elaboração de receitas, dicas de empreendedorismo, higiene e manuseio do 

alimento; 
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10. CAPACITAÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS E  ETC 

 

10.1. Capacitações  

 

 Capacitação dos funcionários através da palestra “Reciclagem no cotidiano do 

trabalho”, ministrado pelo químico biólogo da Universidad Nacional de Córdoba, 

Omar Edgardo Soltermann, em 21/01/2019, no COMEC; 

 Capacitação da equipe técnica através da oficina “Abordagem Sistêmica às 

Famílias” ministrado pela psicóloga Lucimara Martins, nos dias 15/02/2019 e 

22/02/2019, no COMEC; 

 Capacitação dos funcionários através da palestra sobre Finanças Domésticas, 

ministrada pelo economista Victor Nascimento da Silva, em 22/04/2019, no 

COMEC; 

 Capacitação da equipe técnica através da oficina “Genograma na Visão 

Sistêmica” com Lucimara Martins, em 22/05/2019, no COMEC; 

 Capacitação dos funcionários através da palestra “Redução da Maioridade 

Penal”, ministrado pelo promotor de justiça da infância e juventude Dr. Rodrigo 

Augusto de Oliveira, em 19/08/2019, no COMEC; 

 Capacitação da equipe técnica através da oficina "Juventudes e a Saúde Sexual 

e Reprodutiva: Novos Olhares, novas práticas", nas datas :29/08, 30/08, 02 e 

03/09, organizado e ministrado pela OSC Reprolatina na  diretoria de Educação 

Leste; 

 Capacitação  para profissionais da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa 

com Deficiência e Direitos Humanos: 

o Mapa da Rede e Genograma, ministrado por Jane Valente, 27/05/2019, 

na UNIP Campus II Abolição; 

o O Psicodrama e a formação de profissionais da rede de proteção a 

crianças, adolescentes e famílias em situações de violência, ministrada 

por Rosemary Peres Miyahara, 05/07/2019, Ceprocamp; 

o Uso Abusivo de Substâncias Psicoativas e Violências, ministrado por 

Rodrigo Fernando Presotto, 20/08/2019, Ceprocamp; 

o Considerações sobre a proposta metodológica e desafios atuais - 

CREAS Campinas em movimento 2012 – 2019 ministrada por Regina 

Célia Tamaso Mioto, 11/10/2019, salão vermelho da prefeitura municipal 

de Campinas. 

 Participação de técnicos  na Jornada de Medicina Legal sobre Política de Drogas 

– Aula aberta “O Cuidado com Usuário de Drogas”, ministrada por Profa. Dra. 

Karina Diniz Oliveira, em 28/04/2019, na UNICAMP; 

 Participação da equipe técnica  no curso “O processo grupal com famílias, do 

convite à sustentação do grupo”, em abril, no Instituto  Apprimore/Nova 

Campinas; 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia-social-seguranca-alimentar/
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 Participação de um adolescente no Projeto Comunicaí -  agência de 

comunicação voltada para a juventude de Campinas, com o objetivo de ensinar 

sobre as diferentes ferramentas, linguagens, equipamentos para fazer vídeos, 

imagens, textos criativos e mobilização social promovido pela FEAC; 

 Oficina de Formação da equipe técnica e adolescentes sobre jogos reciclados 

(Ecojogos), ministrado pela Ecobrinquedoteca - Parque Estadual Ecológico 

Monsenhor Emílio José Salim, nas datas de 16/07 e 25/07/19, no COMEC; 

 Participação da equipe técnica no encontro de pesquisa:” Execução de Medida 

Socioeducativa para Adolescentes, há mais o que Saber Sobre o Meio Aberto!. 

Apresentação dos resultados da pesquisa “Juventude e cumprimento de 

MSE/MA: entre a garantia de direitos e a judicialização”, desenvolvida pelo 

Departamento de Serviço Social da PUC – RIO e o Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Seguridade e Assistência Social – NEPAS/PUCSP, em 

15/04/2019, realizado na PUC/SP, campos Perdizes; 

  Participação  do curso “Gerir Estratégico” Programa de Qualificação da Gestão 

de OSCs , iniciativa da FEAC  em parceria com a - Phomenta que ministrou o 

curso de maio a novembro e vários locais e formatos de encontros como:  

Webinar, presenciais, mentorias e finalizou com uma Rodada Social para 

abertura de novas parcerias com o setor privado. 

 

 

10.2. Comissões 

 

 Participação na  comissão de medidas socioeducativas do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente passou a se constituir como comitê 

gestor  em  abril, após aprovação da Lei Nº 15.744, que institui o Sistema 

Municipal de Atendimento Socioeducativo (Simase). Durante o ano, foi realizada 

a revisão do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo (2014-2024) com 

supervisão técnica do Prof. Dr. Paulo Artur Malvasi e uma roda de conversa 

sobre a redução da maioridade penal, aos conselheiros do CMDCA, com a 

participação do Sistema de Justiça (juiz da Vara da Infância e Juventude de 

Campinas – Atos Infracionais, Dr. Marcelo da Cunha Bergo e o defensor público, 

Dr. Giuliano D’Andrea; 

https://www.facebook.com/11CMDCA/posts/2252117265108021/ 

 Comissão de Violência Doméstica contra a Criança e Adolescente (VDCCA), do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no qual 

acompanhamos adolescentes do COMEC nas ações do dia 18 de maio (dia 

nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e 

adolescentes) e participação da equipe técnica no III Seminário: Família em 

Situação de Violência: possibilidades e estratégias, 29/10, no auditório da  IMA; 

 Participação na comissão de Elaboração, Execução e Monitoramento das 

Conferências Municipais do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social – 

https://www.facebook.com/11CMDCA/posts/2252117265108021/
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CMAS/Campinas, abordou a temática “Direito do Povo com Financiamento 

Público e Participação Social”. Englobou as seguintes tarefas e ações: 

o Rodas de conversa nos territórios para efetivação de devolutiva dos 

processos  das  conferencias anteriores, problematização do panorama 

atual e mobilização para construção de nova proposta; 

o Roda de Conversa com a Professora Luciana Tatagiba, com o tema 

“Participação Popular”, realizada nos diferentes territórios; 

o Apresentação do Diagnóstico Socioterritorial nos territórios realizado 

pela FEAC em 10 de abril de 2019; 

o Grupos de Trabalho (GTs) para construção da Conferência Municipal da 

Assistência Social do município e da  metodologia em encontros com a 

WeMe, utilizando a abordagem de design thinking para reorganização 

do processo conferencial; 

o Formação para facilitadores da Conferência, ministrada pela WeMe; 

o Participação nas Conferências Regionais - Sul e Leste, nas datas, 14 e 

21/09/19 respectivamente; 

o Atuação do COMEC como facilitadora de sala na Conferência Regional 

Sul; 

o Representatividade na Plenária da Conferência Municipal de Assistência 

Social, realizada em 05/10/19.  

 

 

10.3. Representações  

 

 Representação de um membro da equipe técnica do COMEC  no conselho 

gestor da Fundação CASA, Rio Amazonas, unidade de internação provisória; 

 Representação  mensal no Fórum permanente de Erradicação do Trabalho 

Infantil na Região de Campinas, no qual apresentamos ao grupo de trabalho a 

experiência do projeto “Uma Tacada no Futuro”. 

 

 

10.4. Roda de Conversas 

 

 Roda de conversa sobre Justiça Restaurativa ministrada por Carla Pontes 

Donnamaria (psicóloga judiciária do TJSP Campinas), em 18/03/2019, no 

COMEC; 

 Roda de Conversa para equipe técnica sobre a Lei Maria da Penha”, ministrada 

por Lígia Costa Kaysel, em 26/03/2019, no CREAS Sul; 

 Roda de conversa sobre a tese de doutorado “Impasses do Trabalho 

Socioeducativo em Meio Aberto: A Responsabilização entre a Ação Técnica e a 

Ação Punitiva”, ministrado  pela Prof. Carolina E. Bertol, em 15/08/2019, no 

COMEC; 



34  

 Roda de conversa  realizada sobre “O assédio do tráfico no cotidiano das 

crianças e adolescentes” na 49º Semana de Estudos de Psicologia, em 

27/08/209, na PUC Campinas; 

 Roda de conversa sobre o tema Redução da Maioridade Penal com as famílias 

atendidas, com a participação do Defensor Público da Infância e Juventude Dr. 

Giuliano D´Andrea, em 30/08, no COMEC; 

 Roda de conversa sobre o tema da Consciência Negra com a estudante de 

pedagogia Nilvanda Sena, em 18/10 no COMEC; 

 Roda de conversa sobre Justiça Restaurativa - Círculo de Vínculos com a equipe 

técnica, realizado pelo psicólogo Leonardo Bastos, em 07/11/2019, no COMEC. 

 

 

10.5. Seminários 

 

 Seminário Diálogos em rede: fortalecendo a prática para a prevenção e defesa 

dos direitos da criança e adolescente, organizado pelo CMDCA campinas - 

Comissão de Prevenção e Defesa dos Direitos, em 04/04/2019, na UNIP 

Campus II Abolição, realizando a oficina “Assédio do Tráfico no cotidiano das 

crianças/adolescentes” para profissionais da rede de atenção a criança e 

adolescente de Campinas; 

 Seminário de Proteção à Criança e ao Adolescente, organizado e realizado na 

sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região de Campinas, na data de 

26/04/2019; 

 Seminário: Família em situação de violência: possibilidades e estratégias 

promovido pelo CMDCA/Comissão VDCCA, em 29/10 no auditório da IMA; 

 Seminário “Trabalho Infantil: Infância perdida, educação comprometida, 

exclusão inevitável! ”, 06/12 no plenário do TRT15 de Campinas; 

 Seminário “Precisamos falar sobre violência policial”, realizado pelo coletivo da 

região norte - Juntos pelo fim da violência policial – em 06/12, no espaço cultural 

Maria Monteiro; 

 Simpósio Nacional em Socioeducação” Desafios da Prática Socioeducativa na 

Atualidade”no período de 20 a 22/11/2019, realizado pela Universidade de 

Brasília UNB –DF, com a participação e apresentação de trabalhos pela equipe 

técnica  sobre as práticas realizadas  pelo COMEC com as temáticas: 

o O cerco do tráfico de drogas à infância e juventude; 

o Grupo de culinária como método de intervenção com adolescentes em 

conflito com a lei; 

o Grupo como um dispositivo de fortalecimento do atendimento familiar; 

o “Jogo da Maconha” – Estratégia lúdica interventiva com adolescentes; 

o Espaço Meninas – Atendimento socioeducativo de adolescentes em 

Liberdade Assistida; 

o Projeto “Riscando o Risco”- Ressignificar as imagens tatuadas dos 

adolescentes. 
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10.6. Grupos de Trabalho  

 

 Grupo de trabalho e representação da equipe técnica e adolescentes  do 

COMEC  na  REAJU (Rede Articula Juventude – FEAC), através das  seguintes 

atividades:  

o 6° Encontro de Juventudes de Campinas com o tema: QUAL SEU 

ROLÊ? Em 25/04/2019, realizado na Praça Arautos da Paz; 

o Roda de conversa sobre: genocídio da juventude negra, realizado na 

Casa de Cultura Fazenda Roseira, 23/05/2019; 

o IV Semana da Juventude com o tema “Levante suas Bandeiras” - oficina: 

Tatuagem, linha e risco, realizada no SESC em 06/08. O COMEC 

participou da construção desta oficina em parceria com o SESC e a 

tatuadora Dayane Madeira. Os adolescentes puderam realizar uma 

reflexão sobre a tatuagem, estigma e símbolos; 

https://www.sescsp.org.br/programacao/200205_TATUAGEM+LINHA

+E+RISCO 

o Encontro TROCANDO IDEIAS - Caminhos para atuação com 

Juventudes, sendo divulgado estudos e práticas voltados às juventudes, 

organizado pela FEAC em parceria com a REAJU. Em 08/08 no CIS 

Guanabara; 

o Roda de conversa para o público de adolescentes com o tema: conceitos 

de juventudes ministrado por Jonatas Silva, ação do Trilhando 

Juventudes, políticas e conceitos de juventude da REAJU. Em 

26/09/2019 no espaço do PSC./COMEC. 

 Grupo de trabalho do Protocolo Intersetorial do Atendimento Socioeducativo 

(com ações nas políticas de saúde, assistência social e educação), bimensal, 

realizado no CREAS Leste. 

 

 

10.7. Parcerias 

 

 Permanece a parceria de trabalho com a UNICAMP através do Serviço de Apoio 

ao Estudante (SAE).  Recebemos bolsistas estagiários para atuarem em sua 

área de formação através do programa de Bolsas de Permanência denominado 

BAS (Bolsa de Auxílio Social). Os alunos desenvolvem ações de diversos tipos 

dentro de sua expertise acadêmica, sob uma dupla orientação – a do COMEC e 

a da UNICAMP, ou seja, associando as demandas do COMEC e seus grupos de 

atendimento e as exigências de formação em aprendizagem e pesquisa dos 

alunos bolsistas/estagiários em suas áreas de formação. Este ano foi 

desenvolvido e apresentado um trabalho em formato de pôster, “Relato de 

experiência da inserção de bolsistas no serviço de medidas socioeducativas em 

meio aberto”, no II Congresso de projetos de apoio à permanência de estudantes 

da graduação da Unicamp em 22/10/2019; 

https://www.sescsp.org.br/programacao/200205_TATUAGEM+LINHA+E+RISCO
https://www.sescsp.org.br/programacao/200205_TATUAGEM+LINHA+E+RISCO
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 Parceria com as universidades PUC-Campinas e UNIP, formalizado através de 

termo de compromisso de estágio para alunos da graduação dos cursos de 

Psicologia e Serviço Social; 

 Parceria com a Polícia Militar por intermédio do comandante do 35º Batalhão da 

Polícia Militar, Ten. Cel. PM Wilson Cardoso Jr. Este batalhão é responsável pela 

segurança pública, que abrange as unidades do COMEC. Foi realizada 

apresentação das medidas socioeducativas em meio aberto para os membros 

deste serviço, buscando compreensão  e parceria nas atividades e  objetivos  de 

cada instituição no acompanhamento do adolescente na execução de medidas; 

  Parceria com a Faculdade de Comunicação, PUCC, através dos alunos do curso 

de Relações Públicas, articulado pela FEAC no curso “Gerir Estratégico”.Os 

alunos organizaram um projeto  para  agilizar as redes sociais do COMEC. 

Ocorreram alguns encontros e pesquisas no portfólio da organização que 

resultaram em 9 publicações com diferentes temas e  ao final da parceria foi 

realizado um  vídeo do trabalho da OSC. 

 

 

10.8. Visitas 

 

 Visita ao  Departamento de Física no Laboratório de Óptica do IFGW  na  

exposição “ Veja A luz Como Nunca  Viu”  montada naquele departamneto, sob 

orientação do profº José Joaquín Lunazzi , com a participação dos adolescentes, 

técnicos do COMEC e dos monitores e bolsistas do SAE; 

https://portal.ifi.unicamp.br/a-instituicao/noticias/100-noticias-da-

extensao/1567-visita-do-centro-de-orientacao-ao-adolescente-de-campinas-

1576473806?lang=pt-BR 

 Visita dos adolescentes a exposição itinerante "Um mundo sem trabalho infantil", 

organizado pelo Juizado Especial da Infância e Adolescência (JEIA) aos 

cuidados da juíza Dra Camila Ceroni Scarabelli, na data de 17/09 no Fórum 

Trabalhista de Campinas. 

 

 

10.9. Projetos 

 

 Projeto Maria Retalho: Neste ano foi encerrado o aporte da FEAC( 2018-2019) 

projeto selecionado no eixo, “Empreendedorismo de Base Comunitária - 

Geração de Renda”. Este aporte , permitiu que as integrantes do grupo Maria 

Retalho se aperfeiçoassem em novas técnicas, pois foram adquiridas novas  

máquinas  modernas. Isto foi fundamental  para o andamento  da oficina   e a 

ampliação  da  produção; 

 Projeto Riscando o Risco: O projeto “Riscando o Risco”- utiliza o TEMA 

TATUAGEM como um recurso de diálogo com os adolescentes. Foram 

realizadas oficinas internas na OSC E no SESC CAMPINAS, COM boa adesão 

https://portal.ifi.unicamp.br/a-instituicao/noticias/100-noticias-da-extensao/1567-visita-do-centro-de-orientacao-ao-adolescente-de-campinas-1576473806?lang=pt-BR
https://portal.ifi.unicamp.br/a-instituicao/noticias/100-noticias-da-extensao/1567-visita-do-centro-de-orientacao-ao-adolescente-de-campinas-1576473806?lang=pt-BR
https://portal.ifi.unicamp.br/a-instituicao/noticias/100-noticias-da-extensao/1567-visita-do-centro-de-orientacao-ao-adolescente-de-campinas-1576473806?lang=pt-BR
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dos usuários. A próxima etapa será a oportunidade de ressignificar a imagem 

tatuada em SEU PRÓPRIO corpo, de forma refletida, construída conjuntamente 

com seus RESPONSÁVEIS e dentro dos padrões de assepsia adequados. 

 

 

10.10. Outros 

 

  Filmes de curta metragem, “cenas curtas”, intituladas “Quase Nada” e 

“Passageiras” realizada pelos alunos da Faculdade de Artes Cênicas/UNICAMP, 

aos adolescentes do COMEC, sob a orientação da professora Aline Possani, em 

27/06/2019 no COMEC; 

 Espaço de cultura com a exibição do filme “Ôri” (dir. Raquel Gerber, 1989) 

seguido de debate com os presentes (adolescentes e famílias) apresentado pelo 

aluno Fernando Vitor da Silva da Faculdade de Artes Cênicas/UNICAMP. Projeto 

intitulado “Questão de Identidade” cuja sinopse do filme apresenta uma 

linguagem poética e o relato da historiadora e militante Beatriz Nascimento. O 

documentário busca o relacionamento entre Brasil e África apresentando os 

movimentos negros brasileiros de 1977 a 1988, que foi exibido no COMEC em 

14/11; 

 Documentário “Maria dos Retalhos – Vim como Mãe” (2018) foi apresentado na 

programação do SESC de agosto, realizado pela aluna Ana C. K. Inada, do 

programa aluno-artista da Unicamp. 

https://www.sescsp.org.br/programacao/198054_MARIA+DOS+RETALHO

S+VIM+COMO+MAE 

  

https://www.sescsp.org.br/programacao/198054_MARIA+DOS+RETALHOS+VIM+COMO+MAE
https://www.sescsp.org.br/programacao/198054_MARIA+DOS+RETALHOS+VIM+COMO+MAE
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11. CONCLUSÃO 

 

Em 2019 o COMEC continuou enfrentando  os  desafios para manter o trabalho com os 

adolescentes,  suas famílias, e  sua   saúde  financeira . 

Manteve o investimento na busca de novos destinadores de imposto de renda retido na 

fonte - IRRF – incrementou a  arrecadação das notas fiscais paulista com  a maior  

divulgação aos colaboradores para cadastro direto.Participou de várias capacitações para 

escrita de projetos e a  revisão dos que estão em andamentos. Ampliou  o contato com 

as instituições parceira  nas Prestações de Serviços e Liberdade Assistida  através das  

atividades nos territórios,  proporcionando maior aprendizagem e troca entre organização, 

parceiros e usuários. 

 Essas ações, representam o COMEC e estão impressas na sua missão dentro da política 

da Criança e do Adolescente no Munícipio de Campinas. Destacamos, que essas ações são 

resultados da dedicação e competência de nossas equipes: gestora, técnica, 

administrativa e de apoio. 

Ao concluir esse relatório agradecemos a todos que acreditaram e colaboraram  

conosco para enfrentarmos mais um ano de grandes desafios. Bem como, o compromisso 

de compartilhar nossas  atividades a diversos públicos acreditando na transparência e no 

trabalho de sua   equipe. 
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