
Ata de sessão extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMD-
CA Campinas. Aos dezesseis dias de março de dois mil e vinte e dois às catorze horas deu-se início a
reunião extraordinária do Conselho, realizada por meio de videochamada através da Sala Virtual Cam-
pinas.  Estiveram presentes: Titulares da Sociedade Civil: Maristela Succi Bosso, Ana Lúcia da Silva
Batista, Ricardo Leite de Moraes, Celina da Costa Dias Silva e Adriana Cristina da Silva Arten. Suplen-
tes da Sociedade Civil: Flávio de Azevedo Levy, Amanda Cristina Fabri Donadon Pedrini, Miriã Perei-
ra de Lima, Norberto Mattei, Jeanne Maria Madureira de Camargo Rodrigues e Andréia Pereira Ferraz.
Titulares do Poder Público: Maria Angélica Bossolane Batista, Maria José Geremias, Rafael Soares Pi-
mentel Alberto, Flávia Martins Guimarães, Marcelo Bandiera Sálvio, Andréa Maria Campedelli Lopes
e Kelly Regina Valvassoura Correia. Suplentes do Poder Público: Clébia Alves Campos Oliveira, Gio-
vanna Puosso Labbate e Carolina de Souza Ramires. Não houve justificativas de ausência.  PAUTA
ÚNICA: Eleição para o cargo de presidente do Conselho. A vice-presidente Celina inicia a reunião
consultando os membros titulares do poder público candidatos ao cargo de presidente. Somente a con-
selheira Maria Angélica Bossolane Batista, representante do Gabinete do Prefeito se candidata ao car-
go. Colocado em votação, é eleita presidente com os catorze votos favoráveis. Na sequência, Maria An-
gélica agradece a todos a confiança e diz que assumirá o Conselho com muito empenho, reconhecendo
o desafio e o peso da responsabilidade desse cargo. Ressalta que conta com o apoio de todos os conse-
lheiros com quem deve manter uma relação de diálogo e respeito. Os conselheiros se manifestam no
chat da sala desejando a Maria Angélica um ótimo trabalho à frente do CMDCA. Aproveitando a opor-
tunidade a conselheira Ana Lúcia anuncia que na próxima semana, no dia 23 às 14h30, o Conselho rea-
lizará a live em parceria com a Secretaria de Saúde para sanar as dúvidas da população e falar sobre a
importância da imunização de crianças e adolescentes. Celina agrade a lembrança ressaltando a impor-
tância da divulgação do evento para as famílias. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente Celina
agradece a presença de todos encerrando a reunião às catorze horas e quinze minutos, e eu, Flávia Mar-
tins Guimarães, lavrei a presente ata.
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