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No dia 12 de abril do ano de 2019, na sala de reuniðes da Casa dos 
Conselhos, às 9:00h deu inicio a reunião extraordinária do CMDCA, estando 
presentes os conselheiros e demais convidados relacionados em lista de 
presença anexa. A Presidente Sr. a Iris passou a palavra para gestora de 

parceria da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social a 
Sr. lolanda a mesma informou que os planos de trabalho referente ao edital 

de chamamento publico termo de colaboração não obtiveram a aprovação. 
Diante deste, a sugestão é que seja publicada uma nota oficial informando 
que nenhuma instituição passou para a próxima fase, mas cada uma teria em 

particular um laudo técnico da Comissão de Seleção informando por quais 
motivos não passaram, lembrando que no edital informava que se a 
instituição zerasse em algum critério ou recebesse nota inferior a 5 estas 

seriam automaticamente desclassificadas. Foi feito apontamentos sobre a 
falta de cronograma de desembolso. O Sr. Rogerio Silvério questionou o 
modelo do plano de trabalho que consta no edital, a Sr.a lolanda ressaltou quue 

este modelo é uma diretriz, o que no minimo precisa conter, mas que cada 

Instituição dentro da sua atividade se adequará conforme seus tipos de 
serviços. A Sr.a lolanda informou que acontecerá uma capacitação na próxima 
semana do Marco Regulatório para o poder publico e aproveltando a 

oportunidade poderia estender as instituições que tem inscrição no Conselho 
e principalmente as que não tiveram seus planos aprovados conforme op 

edital. Esta não seria no sentido de capacitação e sim de consultoria na 

elaboração do plano, pois acredita-se que mesmo se abrir chamamento 
publico para termo de fomento muitas teriam dificuldades . O Sr. Rogerio 
Silvério perguntou se não teria ajuste no plano de trabalho conforme previsto 
no edital, mas a Sr.a lolanda enfatizou que istO aconteceria se as instituições 
tivessem seus planos aprovados, como sequencia poderiam fazer s 

adequações, mas isso não aconteceu. Diante disto o edital será encerrado, e 

a Comissão de Seleção ira agendar com as instituições para repassar os 
laudos técnicos. Como sugestão da Sr.a lolandao CMDCA publicaria dois 

editais, uma colaboração e outro fomento, a mesma ressaltou que o Conselho 
deverá analisar melhor os eixos e decidir sobre estes, e que muitas vezes 

delega a terceiros e isto pode influenciar na decisäo e publicação dos editais. 
A Secretária do CMDCA afirmou que o Conselho aprovou os eixos, e que 
ficou claro em reuniões anteriores que caso algum conselheiro tivesse outra 
sugestão foi dado o momento para este, e ninguém questionou nada e nem 
fizeram outras propostas. A Sr.a lolanda afirmou que a Comissão de Seleção 

é quem deverá fazer o edital, que cabe ao CMDCA fazer a minuta e 

encaminhar a estes responsáveis. Ela demostra preocupação em relação aos 
planos de trabalhos apresentados, e que muitas instituições fazem a anos 
estes e mesmo assim não conseguiram executa-los para obterem a 
aprovação. O Sr. Rogerio Silvério ressaltou a importância da Comissão de 

Seleção estar presente na entrega dos planos, a Sr.a lolanda respondeu que 
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não há esta obrigatoriedade, uma vez que esteja contida as informações 
necessárias no envelope, e que, para a publicação do Sumario conforme 
previsto no edital de colaboração, foi preciso fazer a abertura pela Comissão 
de seleção no mesmo local em que foi entregue os planos, porem já tinha um 
lugar reservado na Secretaria para este acontecer, o Sr. Rogerio acredita que 
a abertura na presença dos envolvidos é mais transparente. A Sr." lolanda 
afirma que muitas vezes os editais solicitam o envio dos planos de trabalho 
pelo correio, e que esta passivo de acontecer algum imprevisto ou situação 
que esteja na ilegalidade. Nada mais a tratar a Presidente Sr.a Iris agradeceu 
a presença de todos e encerrou a reunião. 

os SANTOS IRIS RODRIGÜES DbOS SANTos DANIELEE. N. FERREIRA 
Presidente Interina Secretária Executiva 

CMDCA CMDCA 

Publique-se, inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e arquive-se 
em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em observância aos preceitos 
contidos na Lei Orgânica Municipal. Em 12/04/2019. 
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