Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em seis de novembro de dois mil e quinze, às 08h30, na Escola de
Governo e Gestão do Município de Jundiaí - EGGMJ, localizada na Rua Princesa Isabel, nº
257, Vila Arens – Jundiaí/SP, que contou com a participação de conselheiros e ouvintes
que assinaram o livro de presença de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, às folhas 76 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Karen Renata Zuppinger (titular), Rose Meire Mendes de Almeida (titular) e
Lilia dos Santos de Almeida Lopes (titular). O senhor presidente Rodrigo Pierobon
Rodrigues, agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a
plenária, seguindo com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Deliberação: Minuta
Regimento Interno do CMDCA. O senhor presidente deu início a reunião pelo item 2.
Deliberação: Minuta Regimento Interno do CMDCA: O senhor presidente informa que a
Minuta para reformulação do Regimento Interno foi elaborada pela Comissão de
Legislação. O texto que será lido em sua integra, e os artigos que surgirem dúvidas serão
discutidos nessa plenária para adequações. Após leitura do texto, os conselheiros
deliberam que a Comissão análise novamente os artigos que foram pontuados, assim
como as sugestões apresentadas, e, que após estudo, o texto seja encaminhado
novamente, para que na próxima Reunião Ordinária seja feita leitura apenas dos artigos
pontuados, deste modo, colocando para aprovação a proposta em sua totalidade. A
seguir o senhor presidente declara encerrada a reunião, convidando a todos para a
próxima, que será realizada no dia treze de novembro de dois mil e quinze, na Rua
Princesa Isabel, nº 257, Vila Arens – Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiaí EGGMJ. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc”_____________ lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura do presidente.
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