Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizada
em oito de maio de dois mil e quinze, às 08h30, em segunda chamada, 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 61 verso e 62
frente. A conselheira Simone de Andrade Pligher (vice-presidente na gestão anterior), declarou aberta a
plenária, explicando que estaria presidindo a reunião até a chegada da conselheira Claudia Tofoli
Honório (presidente da gestão anterior e até a escolha no novo presidente). Cumprimentando todos, a
conselheira Simone de Andrade Pligher, seguiu com a leitura da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da
ata do dia 17/04/2015 e 24/04/2015; 3. Eleição de Complementação Sociedade Civil Gestão 20152017; 4. Deliberação: Recomposição da Comissão Especial Eleitoral – Processo de Escolha Unificado
Conselho Tutelar. A reunião foi iniciada com as boas vindas aos novos integrantes do CMDCA Gestão
2015-2017. Neste momento, houve a mudança de prédio para a Associação dos Metalúrgicos, pois a
sala reservada na Escola de Governo e Gestão do Município foi pequena para acomodar todos os
participantes. Assim acomodados na Associação dos Metalúrgicos, passou-se para o item 2. Aprovação
da ata do dia 17/04/2015 e 24/04/2015: Colocadas para votação as atas dos dias 17/04/2015 e
24/04/2015 foram aprovadas por unanimidade, seguindo item 3. Eleição de Complementação
Sociedade Civil Gestão 2015-2017: A senhora Claudia Tofoli Honório, presidente da gestão anterior,
pediu para que todos os conselheiros eleitos para Gestão 2015-2017 fizessem uma pequena
apresentação, inclusive os novos conselheiros eleitos através da eleição de complementação, sendo
eles: EDUARDO LEITE ALVES DA COSTA, eleito representando o segmento: “O assessoramento ou
assessoria técnica: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e
executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos
sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças ou prestem assessoria
técnica, financeira ou política a movimentos sociais, grupos populares e de usuários com vista a
fortalecer seu protagonismo e promover a capacitação para profissionais de áreas afins,
desempenhada por organizações como sindicatos, associações e conselhos profissionais” e ROSAURA
APARECIDA DE ALMEIDA, eleita representando o segmento: “A representação de trabalhadores e
profissionais de áreas afins, desempenhada por organizações como sindicatos, associações e conselhos
profissionais”. A senhora vice-presidente Simone de Andrade Pligher expôs em forma de slides “As
Ações Realizadas Pelo CMDCA Biênio 2013/2015 (Anexo). Após apresentação alguns dos presentes
colocaram o seguinte: A conselheira Lucinda Cantoni Lopes enfatizou a importância da construção do
Plano Decenal. O ouvinte e ex-presidente do CMDCA, Paulo Sérgio da Costa Filho coloca que as
informações passadas nessa primeira reunião, se torna um pouco difícil aos novos conselheiros
entenderem tudo, que será preciso uma capacitação para os conselheiros que estão iniciando esta
gestão, que discutir política pública, é diferente da partidária, é o papel do CMDCA não deixar que as
pessoas confundam os assuntos. Terminando a apresentação, outro assunto, que não constou na
pauta, mas será preciso deliberar é a mudança do horário de inicio das reuniões ordinárias, das 8h00
para as 8h30, pois a Secretaria Executiva do CMDCA, depende da condução dos motoristas da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS, e todos eles iniciam às 8h00
seu expediente de trabalho. Colocado em votação, a alteração foi aprovada por todos os conselheiros,
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passa-se ao item 4.Deliberação: Recomposição da Comissão Especial Eleitoral – Processo de Escolha
Unificado Conselho Tutelar: A senhora presidente da gestão anterior, explica que devido a alguns
encaminhamentos, este item entrou em pauta para instituir uma comissão provisória para dar direção
aos assuntos urgentes, até a formação da mesa diretora e suas comissões. Os conselheiros que se
dispuseram compor está comissão foram: Simone de Andrade Pligher, Roselaine Timóteo de Mamede,
Alcebíades Nascimento Silva Júnior, Michélle Aguilher da Costa, Miguel da Silva Oliveira e indicado
pela plenária como apoiador da comissão o servidor Paulo de Tarso H. Meira. Concluindo os assuntos
foi realizado um ato simbólico, com a leitura de uma carta em homenagem ao excelente trabalho da
Gestão 2013-2015 do CMDCA de Jundiaí (Anexo). Após leitura da carta, o ex-conselheiro Aparecido
Luciani, contribui dizendo que o Conselho é uma faculdade, um local de trabalho, expondo ainda que
está deixando o CMDCA, onde atuou por 04 (quatro) anos. A seguir senhora presidente da gestão
anterior, Claudia Tofoli Honório, declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima
reunião, que será realizada no dia vinte e dois de maio de dois mil e quinze, na Rua Princesa Isabel, nº
257, Vila Arens – Escola de Governo e Gestão do Município de Jundiaí - EGGMJ. Eu, Sonia Maria Ferraz,
Assistente Social, secretária “ad hoc”_____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada
pela Assembléia, segue para assinatura da presidente.

Simone de Andrade Pligher
Comissão provisória CMDCA de Jundiaí
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