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Ata da Solenidade de Posse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Jundiaí, do biênio relativo a cinco de abril de dois mil e treze a cinco de abril de dois mil e quinze ,no
Auditório do 8º andar, ala norte da Prefeitura do Município de Jundiaí - Avenida da Liberdade, s/nº Jardim Botânico – Jundiaí – Estado de São Paulo, ás dezoito horas, com a participação de
Conselheiros e ouvintes, que assinaram o livro de presença de eventos do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, ás fls.17,18 e 19 frente e verso, iniciada a solenidade, a mesa
foi composta pela Sra. Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social Marilena
Perdiz Negro, representando o senhor Prefeito Pedro Bigardi, pelo Sr. Secretário da Educação e
Vice Prefeito Durval Orlatto, pelo Sr. Vereador e representante da Câmara Municipal de Jundiaí
Paulo Sérgio Martins, pelo Sr. Presidente do CMDCA da Gestão 2011/2013 Aparecido Luciani, que
destacou sobre os trabalhos realizados na gestão em que esteve à frente do Conselho e a
importância e o apreço deste em sua vida, enfatizou ainda que o CMDCA está passando por
transformações e que esta nova gestão com certeza terá muito trabalho pela frente. Também
fizeram uso da palavra: o Sr. Paulo Sérgio Martins, que destacou sobre a evolução do CMDCA tem
certeza de que, esta nova equipe, dará o melhor de cada um; dando continuidade o Sr. Durval
Orlatto, Secretário Municipal de Educação e Vice Prefeito da Prefeitura de Jundiaí, onde ele diz que
tem imenso prazer em participar deste evento e que sempre ajudará no que for possível e que
estará à disposição do Conselho, a seguir a Sra. Marilena Perdiz Negro, justificando a ausência do
prefeito, que esta ausente da cidade, transmitiu as saudações aos novos conselheiros e pontuou
sobre a importância do Conselho para o Município, enfatizou sobre a necessidade do bom
relacionamento entre o Conselho e a Administração Pública que, possibilitará a execução das
políticas voltadas aos Direitos da Criança e do Adolescente; comentou ainda que a nova gestão
está em fase de mudanças e que o CMDCA com certeza avançará muito e com isso ganhará muito;
esclareceu ainda que está muito feliz com a escolha dos novos Conselheiros e que tem certeza que
todos farão o que for melhor para as crianças e adolescentes de Jundiaí. Pedindo a palavra, o
Presidente da gestão 2011/2013 Aparecido Luciani sugeriu aos conselheiros presentes que a
eleição da Diretoria Executiva do Conselho,fosse deixada para a primeira reunião ordinária deste
Conselho, que foi aceito por todos, por unanimidade. Prosseguindo, a conselheira Claudia Tofoli
Honório pediu a palavra e em nome do conselho do CMDCA prestou uma homenagem aos
senhores Denílson Pinto de Oliveira e Lucinda Cantoni Lopes, que foram os conselheiros que
estiveram a frente do CMDCA por muitos anos e que muito contribuíram para os trabalhos
realizados até hoje, mas que no momento, estão se desligando do CMDCA, mas com certeza
continuarão presentes; ao final da homenagem, o Sr. Aparecido Luciani convidou a todos para um
Cofee Break para confraternização.Nada havendo mais a tratar,o Senhor presidente declarou
encerrada a presente reunião convidando a todos para a próxima que se realizará no Auditório do
CIESP no dia 12 de Abril de 2013, onde serão definidos Presidente, Vice Presidente, 1º e 2 º
Secretários. Eu Claudia Regina Martins de Oliveira, secretária “ad hoc”_____________ lavrei a
presente ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do presidente.
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