Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em vinte e quatro de abril de dois mil e quinze, às 08h30, em
segunda chamada, no SENAC de Jundiaí, localizado na Avenida Vicente Magaglio, nº
50, Jardim Paulista – Jundiaí/SP, que contou com a participação de conselheiros e
ouvintes que assinaram a lista de presença. A senhora presidente Claudia Tofoli
Honório, declarou aberta a plenária, cumprimentando a todos seguindo com a leitura
da pauta 1. Leitura da Pauta; 2. Aprovação da Ata do dia 10/04/2015; 3.
Eleição da Sociedade Civil para Gestão 2015-2017; 4. Informes Gerais. Na
presença dos candidatos e delegados pré-inscritos para eleição da Sociedade Civil na
Gestão 2015-2017, a senhora presidente deu início a reunião pelo item 3. Eleição da
Sociedade Civil para Gestão 2015-2017: A senhora presidente informa que
infelizmente as inscrições não atingiram o número mínimo para preenchimento das
vagas. Sugeriu então que os inscritos a candidatura se apresentem ao colegiado,
dando inicio à plenária de candidatura. A plenária então delibera que a escolha pela
vaga de titular ou suplente seja realizada entre eles mesmos. Os candidatos que se
dispuseram a compor o conselho na função de TITULAR são: ELAINE CRISTINA S.F
CAVALCANTE, LILIA DOS SANTOS DE ALMEIDA LOPES, JANICE PIOVESAN, MICHÉLLE
AGUILHER DA COSTA, FREDERICO DE GODOI DA CRUZ, representantes do segmento:
O atendimento às crianças e aos adolescentes: aquelas que, de forma continuada,
permanente e planejada, prestam serviços, executam programas e projetos diretos às
crianças e aos adolescentes; RODRIGO PIEROBON RODRIGUES representante do
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; FERNANDA FRANQUILIM MEDEIROS e
IZABELLE DE OLIVEIRA representantes do 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; ROSE MEIRE MENDES DE ALMEIDA representante do segmento: A
representação de trabalhadores e profissionais de áreas afins, desempenhada por
organizações como sindicatos, associações e conselhos profissionais; MIGUEL DA
SILVA OLIVEIRA, VALDIR AMBRÓSIO DA SILVA e PRISCILA FABIANE DE SOUZA
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representantes do segmento: A representação de usuários dos serviços por meio de
associação de moradores, conselhos gestores de serviços públicos, associação de pais
e mestres, pastorais, redes comunitárias e organizações estudantis. Os candidatos
que se dispuseram a compor o conselho na função de SUPLENTE são: FREDERICO DE
GODOI DA CRUZ representante do segmento: O atendimento às crianças e aos
adolescentes: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços, executam programas e projetos diretos às crianças e aos adolescentes;
LUCINDA CANTONI LOPES representante do 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; PRISCILA FABIANE DE SOUZA e ANDRÉ SANTOS DOS ANJOS representantes
do segmento: A representação de usuários dos serviços por meio de associação de
moradores, conselhos gestores de serviços públicos, associação de pais e mestres,
pastorais, redes comunitárias e organizações estudantis, próximo item 2. Aprovação
da Ata do dia 10/04/2015: Colocada para aprovação a ata do dia 10/04/2015 foi
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes, seguindo item 4. Informes
Gerais: A conselheira Rosana Maria Merighi informa que em vinte e quatro de abril,
às 14h, haverá reunião da REDECA, no Complexo da Argos. A ouvinte Lucinda Lopes
Cantoni convida todos para o Movimento Amanhecer da Praça, movimento este
organizado no país todo Contra a Redução da Maioridade Penal, que após acertos a
plenária sugeriu que ocorresse em vinte e oito de Abril, às 17h30, na praça do
Terminal Central, e, em vinte e nove de abril, às 06h30, no mesmo local. Nada mais
havendo a tratar a presidente encerra a reunião agradecendo a todos os presentes e
convidando-os para próxima reunião ordinária, em oito de maio de dois mil e quinze.
Eu, Nínive de Paula Bueno, secretaria ad hoc, lavro a presente ata que depois de
aprovada seguirá para as respectivas assinaturas.

CLAUDIA TOFOLI HONÓRIO
Presidente do CMDCA - Jundiaí
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