Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em treze 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 77 frente e verso. Justificaram ausência os conselheiros: Rose
Meire Mendes de Almeida e sua suplente Rosaura Aparecida de Almeida, Alexandre
Moreno Sandri (Titular), Simone de Andrade Pligher (Titular) e Selma Regina Oliveira
(Suplente). 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. Aprovação das atas dos dias 23/10/2015 e 06/11/2015; 3.
Deliberação: Formação da Comissão Eleitoral para Recomposição da Sociedade Civil; 4.
Deliberação: Edital de Convocação para Recomposição de Suplentes da Sociedade Civil
Gestão 2015-2017; 5. Deliberação: Minuta Regimento Interno do CMDCA; 6. Deliberação:
Plano de Ação 2016; 7. Informes Gerais. O senhor presidente Rodrigo Pierobon Rodrigues,
agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária,
solicitando a inversão da pauta, até a chegada de mais conselheiros, dando inicio pelo item
5. Deliberação: Minuta Regimento Interno do CMDCA: O senhor presidente informa que a
leitura do texto da minuta do Regimento Interno foi feita na Reunião Extraordinária do dia
06 de Novembro de 2015, e que alguns artigos ficaram para serem estudados pela
Comissão de Legislação, para adequações. Após, leitura desses artigos, a minuta do
Regimento Interno é aprovada por unanimidade, seguindo item 4. Deliberação: Edital de
Convocação para Recomposição de Suplentes da Sociedade Civil Gestão 2015-2017: O
senhor presidente explica sobre a necessidade da realização da Eleição de recomposição
das vagas de suplentes da Sociedade Civil, uma vez que na última eleição as vagas não
foram preenchidas e também pelo afastamento de uma conselheira de suplente que foi
eleita como Conselheira Tutelar no Processo Unificado da Gestão 2016-2019. As vagas que
precisarão ser preenchidas são dos seguintes segmentos: Entidade de atendimento 03(três) vagas, e de Defesa -01 (uma) vaga e o segmento de Usuários – 01(uma) vaga. A
seguir, o senhor presidente dá inicio a leitura do Edital, o qual foi aprovado, por
unanimidade, passe-se ao item 3. Deliberação: Formação da Comissão Eleitoral para
Recomposição da Sociedade Civil: O senhor presidente expõe a necessidade da formação
da Comissão Eleitoral que será responsável pela organização da Eleição de recomposição.
Os conselheiros que se dispuseram participar foram: Rodrigo Pierobon Rodrigues
(Sociedade Civil), Narrimam Camargo Lima (Poder Público), Silvia Helena Natal (Poder
Público), Roselaine Timóteo Mamede (Poder Público, próximo item 6. Deliberação: Plano
de Ação 2016: O senhor presidente dá inicio a leitura do Plano de Ação e o Plano de
Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA de
Jundiaí (ANEXO) para o próximo ano, dizendo que as ações foram elencadas com base no
Plano Municipal para Infância e Adolescência de Jundiaí – PMIA. Neste momento, os
conselheiros discutem as ações apresentadas e fazem sugestões de alteração quanto aos
meses para realização das mesmas, propostas estas acatadas no momento pela plenária.
Colocado para aprovação, os conselheiros aprovam o Plano de Ação 2016 e o Plano de
Aplicação do FMDCA, sendo que algumas das ações listadas poderão sofrer alterações
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quanto aos meses para realização e se novas surgirem, a inclusão destas poderá ser feita
mediante aprovação da plenária. O senhor presidente expõe que os recursos a serem
utilizados para realização das ações, são valores teto, não podendo ser ultrapassados, sem
prévia deliberação da plenária. Comenta também que conforme haja necessidade este
planejamento será retomado para discussão, próximo item 2. Aprovação das atas dos dias
23/10/2015 e 06/11/2015: Colocadas para aprovação, as atas dos dias 23/10/2015 e
06/11/2015 foram aprovadas por unanimidade, passe-se ao item 7. Informes Gerais: O
conselheiro Florisvaldo Roberto informa que participou da Conferência Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília.Comenta que um assunto muito importante
discutido foi com relação à obesidade de crianças e adolescentes, e os casos de
propagandas direcionadas ao público infantil, com a vinculação de brinquedos. O
conselheiro considera que este é assunto que deva ser discutido aqui no município
também. O conselheiro Alcebíades Nascimento S. Junior informa que está participando
como candidato da eleição para o Conselhos Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência no segmento da Sociedade Civil. A ouvinte Cristiane Quequeto agradece a
representação da Conselheira Simone de Andrade Pligher na 1ª Feira de Ciências da
Fundação Casa Dom Gabriel. A conselheira Narriman Camargo Lima informa que ela e o
conselheiro Pedro Geraldo de Campos Neto irão representar Jundiaí na Conferência
Estadual da Juventude. Comenta que levarão as deliberações das Conferências Municipais
da Juventude e dos Direitos da Criança e do Adolescente. A seguir o senhor presidente
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima, que será realizada no dia
vinte e sete 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.

Rodrigo Pierobon Rodrigues
Presidente do CMDCA Jundiaí
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