
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Campinas. No dia primeira de julho de dois mil e vinte e dois às treze
horas e quarenta e cinco minutos deu-se início a reunião extraordinária do Conselho
ocorrida  por  meio  de  videochamada  através  da  Plataforma  Sala  Virtual  Campinas.
Estiveram presentes: Titulares da Sociedade Civil: Maristela Succi Bosso, Ana Lúcia da
Silva Batista e Ricardo Leite de Moraes. Suplentes da Sociedade Civil: Ana Flávia Silva
Luz e Miriã Pereira de Lima. Titulares do Poder Público: Maria Angélica Bossolane
Batista, Maria José Geremias e Flávia Martins Guimarães. Suplentes do Poder Público:
Clébia Alves Campos Oliveira, Giovanna Puosso Labbate e Carolina de Souza Ramires.
Não houve justificativas de ausência. PAUTA ÚNICA: Eleição para o cargo de vice-
presidente do CMDCA. A presidente Maria Angélica inicia a reunião esclarecendo que
esta eleição ocorreu devido ao pedido de desligamento feito pela conselheira Celina da
Costa Dias Silva.  Angélica agrade ao trabalho e parceria que teve com Celina até o
momento e consulta entre os conselheiros da sociedade civil os interessados em ocupar
o  cargo  de  vice-presidente.  Somente  a  conselheira  Ana  Lúcia  da  Silva  Batista  se
apresentou como candidata e foi eleita por unanimidade vice-presidente do CMDCA.
Com a eleição da Ana Lúcia o cargo que ela ocupava de segunda secretária fica vacante
Abre-se as inscrições para eleição, esclarecendo que segundo Artigo 3º, parágrafo 2º do
Regimento Interno do Conselho, somente conselheiros titulares poderão ser eleitos para
compor  a  diretoria  executiva  para  a  complementação  do  mandato.  Não  havendo
manifestação de interesse dos presentes em condição de assumir o cargo de segundo
secretário, Angélica indica que o assunto será pautado na próxima reunião do colegiado
na qual  pretende-se  estar  presente  outros  representantes  titulares  da  sociedade  civil.
Nada mais havendo a tratar, a presidente Maria Angélica agrade a todos pela presença e
à Ana Lúcia pela disponibilidade, encerrando a reunião às catorze horas, e eu, Flávia
Martins Guimarães, lavrei a presente ata.
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