
Ata de sessão extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 
Adolescente de Campinas, realizada aos trinta de março de 2021 às quatorze horas, 2 
realizada por meio de videochamada, através do aplicativo Google Meet. Estiveram 3 
presentes: Titulares da Sociedade Civil: Carlos Renê Fernandes de Oliveira, Maristela 4 
Succi Bosso, Patrícia Rodrigues Silva Paes e Leonardo Duart Bastos. Suplentes pela 5 
Sociedade Civil: Mara Eliane Moreira Aleixo, Aparecido Tavares Gomes e Rita de Cássia 6 
Viotti. Titulares do Poder Público: Mariana Barão, Maria José Geremias, Kelly Regina 7 
Valvassoura Correia e Flávia Martins Guimarães. Suplentes do Poder Público: Maria 8 
Angélica Bossolane Batista e Leila Claudia Sarubbi Heleno da Silva. PAUTA ÚNICA: 9 
Possibilidade de aporte de recursos para custeio do Cartão Nutrir 10 
emergencial.  O presidente Renê abre a reunião extraordinária com a presença de 13 11 
conselheiros. Têm-se como faltas justificadas os conselheiros: Sara Maria Teixeira 12 
Sgobin, Paulo Vicente Bonilha Almeida, Carlos Eduardo Ribeiro Sacolli, Sérgio Luis 13 
Giacomello e Renata Alexsandra da Silva. Esta reunião tem como tema exclusivo a 14 
proposta de liberação de cinco milhões de reais para aporte do cartão Nutrir, do 15 
programa público municipal de direito alimentar, visando apoiar as famílias 16 
impactadas pela fome, devido às consequências da COVID. Em defesa da proposta da 17 
diretoria executiva, a tesoureira Maristela apresenta os recursos do CMDCA 18 
defendendo que o Conselho tem recursos suficientes para fazer este investimento 19 
social. O presidente relata que a única exigência do CMDCA à gestão pública foi que 20 
seja publicizada a participação do CMDCA para o amparo à alimentação da população 21 
como cooperador do programa nutrir. Ressalta que a prestação de contas do valor 22 
doado no ano passado já foi feita. O caminho mais rápido de contribuir e legalmente 23 
amparado para isto é esta doação. Aprovado por unanimidade pelos 11 conselheiros 24 
com direito a voto nesta sessão. A conselheira Leila pergunta qual será o tempo para 25 
que o recurso chegue a ser utilizado pela gestão pública para tornar-se acessível à 26 
população. Mariana esclarece que amanhã sairá a publicação desta aprovação no 27 
Diário Oficial e a partir daí os recursos serão liberados, lembrando que o grupo 28 
atendido será de famílias com crianças e adolescentes. Os membros pedem que na 29 
prestação de contas, além da prova do uso do recurso, gostariam de saber o 30 
número de famílias/crianças atendidas. Mariana esclarece que em torno de 19 mil são 31 
atendidas, sendo que destas, mais de 14 mil possuem crianças. A conselheira Flávia 32 
sugeriu que o CMDCA mantenha uma reserva para nova necessidade de aporte visto 33 
que o fenômeno do empobrecimento da sociedade não se recupera tão rápido quanto 34 
quando a economia voltar a movimentar-se. Renê sugere que daqui a dois meses o 35 
CMDCA já analise esta nova necessidade e encerra a sessão pedindo que todos se 36 
cuidem. Eu, Flávia Martins Guimarães lavro e dou fé a esta ata. 37 


