Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em sete de abril de dois mil e dezessete, às 08h30, no CIESP de Jundiaí, que
contou com a participação de conselheiros e ouvintes que assinaram o livro de presença
das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, às folhas 12
verso e 13 a 16 frente e verso. O Senhor Presidente declara aberta a plenária fazendo a
leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 24/03/2017; 3. Eleição da
Sociedade Civil para Gestão 2017-2019; 4. Informes Gerais. O senhor presidente agradece
a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, passando a palavra
para a vice-presidente. A senhora Silvia Helena Natal dá inicio a reunião expondo o que é
Conselho, com é organizado, quais suas Comissões e quais principais ações. Seguindo item
pelo item 2. Aprovação da ata do dia 24/03/2017: Colocada para aprovação a ata do dia
24/03/2017 foi aprovada por unanimidade. Passe-se ao item 3. Eleição da Sociedade Civil
para Gestão 2017-2019: A senhora vice-presidente coloca que infelizmente o Conselho não
recebeu o número mínimo de inscrições para preenchimento das vagas. Havia 19
(dezenove) inscritos, porém uma candidata não veio. Em seguida, faz a leitura do
Regimento Interno, o qual foi aprovado por todos os presentes. Neste momento, os
representantes de cada segmento são divididos em seus respectivos grupos, para elegerem
seus titulares e suplentes. Após, a constituição da representação da Sociedade Civil para
Gestão 2017-2019, se deu da seguinte forma: Segmento de Atendimento – ANA MARIA
CARRARA QUAGGIO, titular e PRISCILA RODRIGUES, suplente; RODRIGO PIEROBON
RODRIGUES, titular e LUCIANO DE FRANÇA, suplente; ALDA MARIA CARRARA, titular e
ANDRÉIA FURLAN, suplente; CLAUDIA PEREIRA BENTO, titular e MARLI BRILHA CREMONES
DA SILVA, suplente; MARIA APARECIDA GIACOMELLO, titular e APARECIDA MAGALI DE
ALMEIDA SOUSA, suplente; MARIANA GUIMARÃES SIMON, titular e JANICE PIOVESAN,
suplente; Segmento de Defesa e Garantia de Direitos - LUCINDA CANTONI LOPES, titular e
NAILOR TREVISAN GROPELO, titular; Segmento de Usuários – MARCELO HENRIQUE
RIBEIRO CARVALHO, titular e VALDIR AMBRÓSIO DE LIRA, suplente; SEBASTIÃO OTÁVIO
DE CAMARGO, titular e MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA, suplente. A senhora vice-presidente
declara encerrada a reunião, convidando a todos para a próxima reunião, esta
descentralizada, que será realizada no dia vinte oito de maio de dois mil e dezessete, às
8h30, na E.E. Joceny Villela Curado. 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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