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Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e 44 
Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 45 
ROGÉRIO MIRANDA 46 
Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de 47 

reunião da Casa dos Conselhos, o Sr. Rogério declara aberta a reunião da 48 
plenária em segunda chamada, agradecendo a presença dos presidentes, 49 
representantes de conselhos, articuladores e convidados, apresentando a ata 50 
052 de 06/12/2017 salientando que a mesma foi antecipadamente enviada por 51 

e-mail. Tendo em vista que todos os presentes já estão cientes do conteúdo da 52 
ata acima citada e não havendo objeção, a mesma fica aprovada sem 53 
restrição. O Sr. Rogério lembra a todos os presentes para que os informes da 54 
casa não ultrapassem de 45 min. e os informes dos senhores presidentes não 55 

ultrapassem mais do que 10 min., para que a nossa reunião não ultrapasse 56 
mais do que 2h de discussões. Sem nenhuma oposição todos concordam. O 57 

Sr. Rogério fala novamente sobre a falta dos presidentes de conselho nas 58 

reuniões do pleno da casa. Ressalta sua tristeza para com os faltantes, pois 59 
devido a esta vacância da maioria dos presidentes em nossas reuniões, a falta 60 
de quorum qualificado, impossibilita a plenária de dar determinados passos no 61 

que tange ao social e até mesmo na questão de melhorias da Casa pela falta 62 
de união da maioria, pois não se faz social sem material. O Sr. Rogério diz que, 63 

com respeito a presença de conselheiros membros do poder publico, se o 64 
funcionário tiver que se ausentar de suas funções para participar dos trabalhos 65 
do conselho, é devidamente emitido pela Casa dos Conselhos uma declaração, 66 

amparada por Lei, que abone as horas em que ele(a) esteja fora do seu local 67 
de trabalho. O Sr. Rogério, de acordo com sugestão do Sr. Elias na ultima 68 

reunião informa que já está em articulação a reunião da plenária da Casa com 69 

o Exmo Sr. Prefeito Thales Gabriel. Cita que a pedido do mesmo, será 70 
marcada uma data logo após o carnaval para que a reunião citada aconteça. O 71 

Sr. Rogério diz ainda que fará questão, em conjunto com os presidentes, que a 72 
reunião seja feita na sede da Casa dos Conselhos. Dando continuidade, passa-73 
se a fala para o Sr. Elias que irá fazer uma apresentação, compartilhando com 74 

a plenária os conhecimentos e realizações obtidos com relação a políticas 75 
publicas na área do Meio ambiente no ano de 2017, nas esferas municipais, 76 
regionais, estaduais, federais e até mesmo internacionais.  77 

ELIAS ADRIANO 78 

O Sr. Elias inicia sua fala dizendo que os Conselhos federais, estaduais e 79 

municipais, comitês de bacias hidrográficas é, assim, a instância-base dessa 80 

nova forma de fazer política: descentralizada por Estados, municípios, e 81 

contando com a participação dos poderes públicos, dos usuários e das 82 

organizações da sociedade civil. No Brasil, há alguns exemplos de como a falta 83 

de planejamento e gestão tem colocado em risco, saúde, segurança, meio 84 

ambiente, educação, infra-estrutura, os usos múltiplos da água. Diversos outros 85 

exemplos poderiam reforçar a necessidade de criação de arranjos 86 
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institucionais que promovam o acordo entre os setores usuários com as 87 

políticas públicas e com as múltiplas visões da sociedade civil para a adequada 88 

tomada de decisão sobre o destino das ações de um bem publico; A estratégia 89 

de inclusão de setores sociais em processos participativos de gestão pública 90 

pode ser considerada tanto uma conquista desses setores quanto alternativa 91 

de gestão mais, eficiente (NOGUEIRA, 2005). De tal movimento resultou a 92 

criação de diversas estruturas institucionais que permitiram essa maior 93 

participação, sobretudo, após a Constituinte, quando foram criados diversos 94 

Conselhos de Políticas Públicas nas áreas de saúde, assistência social e, de 95 

forma mais recente, na área de meio ambiente. Trata-se de espaços 96 

privilegiados de negociação entre os atores interessados em determinada 97 

política. Ex: O orçamento participativo, por exemplo, iniciado em 1989, em 98 

Porto Alegre. Outro exemplo de participação direta são os Planos 99 

Diretores Municipais, hoje denominados Planos Participativos Diretores 100 

Urbanos (AVRITZER, 2008). As diversas formas de participação são 101 

importantes para construção de uma sociedade democrática. A isso se chama 102 

poder de Estado, tomar decisões sobre um bem público e que devem ser 103 

cumpridas. Aos órgãos gestores de  recursos hídricos, saúde, educação, meio 104 

ambiente, cabe fazer que essas regras sejam postas em prática por meio do 105 

seu poder de regulação. A Política de Recursos Hídricos apresenta, assim, 106 

nova concepção para a gestão da água. Essa concepção exige a mudança de 107 

mentalidade, comportamentos e atitudes. Trata-se de democratizar a gestão 108 

dos recursos hídricos, saude,educação,de compartilhar o poder de decidir, e 109 

isto requer do poder público determinação para dividir poder e dos 110 

usuários e da sociedade   civil, a determinação para compartilhar 111 

responsabilidades.  Explica também as diferenças entre, Estado: organismo 112 

político administrativo que, como nação soberana ou divisão territorial, ocupa 113 

um território determinado, é dirigido por governo próprio e se constitui pessoa 114 

jurídica de direito público, internacionalmente reconhecida; sociedade 115 

politicamente organizada. Governo: espaço de tempo durante o qual alguém 116 

governa ou governou; sistema político pelo qual se rege um Estado.  Definições 117 

de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Poder público é o conjunto dos 118 

órgãos com autoridade  para realizar os trabalhos do Estado, constituído de 119 

Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário. A  Câmara Técnica de 120 

Gestão do FUMDEMA, suas competências são de cunho técnico e 121 

administrativo para efetivação da gestão do meio ambiente. As Câmara 122 

Técnica de Gestão do FUMDEMA não têm o papel de regulação. Encerrando 123 

sua apresentação informa que na última segunda-feira (11), o Ministério do 124 

Meio Ambiente, por meio do Departamento de Educação Ambiental, abriu a 125 

chamada pública para selecionar novos espaços, nos quais serão 126 

instaladas as conhecidas “Salas Verdes”. As inscrições devem ser 127 
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feitas até o dia 07 de fevereiro de 2018 e devem ser realizadas pelo link: 128 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao/salas-verdes. 129 

Podem se inscrever para sediar uma Sala Verde: secretarias municipais de 130 

educação e meio ambiente, unidades de conservação, organizações 131 

governamentais e não governamentais, e organizações da sociedade civil de 132 

interesse público. Para participar da seleção, a instituição deve elaborar um 133 

Projeto político-pedagógico com a proposta de atuação do espaço. 134 

RAQUEL VILLELA 135 

A Sr.ª Raquel diz que em dezembro de 2017, saiu a portaria de nomeação do 136 

Conselho Municipal da Mulher, e que já está sendo articulado a primeira 137 

reunião ordinária do conselhos para que se possa eleger o presidente, vice-138 

presidente e os dois secretários(as) executivos(as).   139 

HAMILTON BARBOSA (IN VERBS)  140 

O Sr. Hamilton informa que amanhã o CMCN de Cruzeiro estará participando 141 

da 4ª Conferencia Estadual de Promoção da Igualdade Racial com abertura à 142 

noite, visando defender principalmente a saúde da população negra em 143 

cruzeiro e região. Cita também que está de posse, e apresenta a todos, o plano 144 

estadual de saúde 2016/2019, que consta em sua publicação na pagina 169 a 145 

saúde da população negra, com meia pagina de publicação, dizendo que 146 

nenhum dos objetivos e metas lá relacionados não estão sendo feitos na região 147 

e principalmente em Cruzeiro, que envolve principalmente a coleta e analise do 148 

quesito raça-cor. Já houve anteriormente projetos junto a secretaria de saúde 149 

para que fosse feito uma capacitação dos profissionais da saúde na cidade, 150 

para que as exigências do plano de saúde fossem atendidas, mas que não 151 

ocorreu de fato, mesmo sendo vigente que o fundo municipal de saúde também 152 

gerencia projetos desse tipo e sendo então sim de responsabilidade do 153 

município a realização do acima citado. O Sr. Hamilton salienta que já vem 154 

sendo cobrado essas ações do município a bastante tempo de forma amistosa, 155 

mas sem sucesso e que o próximo passo será via Ministério Público, visto já 156 

esgotados todas as possibilidades. Após sair o relatório da 4ª Conferencia 157 

Estadual de Promoção da Igualdade Racial, este tramite será executado nas 158 

duas esferas, Conselho Municipal de Saúde, o qual já vem trabalhando esse 159 

assunto, havendo somente negativas e a Secretaria Municipal de Saúde. Diz 160 

que faz questão que estas falas constem em ata pois os procedimentos serão 161 

feitos exatamente como está sendo falado. Diz que em reunião passada na 162 

SEMUS, trazendo informações importantes de outra reunião na DRSXVII, a 163 

sua fala não foi transcrita de maneira correta, sendo assim o porque de solicitar 164 

que sua fala neste ponto conste integral na ata. Finalizando sua fala informa 165 

que em breve se dará andamento quanto aos trabalhos para a criação do 166 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao/salas-verdes
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museu afro-brasileiro com anuência do poder público e também continuidade 167 

do projeto lato senso, o qual falta uma etapa para ser concluído.   168 

OLÍVIA COSTA 169 

A Sr.ª Olivia informa que não houve mais nenhuma reunião desde dezembro, 170 

mas o que ficou definido desde então foi o envio de ofícios para a prefeitura, 171 

solicitando materiais de escritório incluindo um computador completo com 172 

impressora e um estagiário para serviços administrativos, para que se de 173 

continuidade nos processos de tombamento e foi pedido também a 174 

apresentação dos alvarás do que esta funcionando hoje na CCC. Caso nao 175 

haja respostas em tempo hábil esses questionamentos terao que ser enviados 176 

para o ministério publico. 177 

FERNANDO CARLOS OLIVEIRA GONÇALVES   178 

Com relação ao CMPDAC o Sr. Fernando tem como único informe que esta em 179 

fase terminal a confecção da portaria atualizada do conselho e que também 180 

trabalhos serão realizados para que se crie o fundo financeiro proprio do 181 

conselho, para que o mesmo comece a dar passos mais largos. 182 

MARIA TEREZINHA BARROS 183 

Com respeito ao CMAS a Sr.ª Terezinha tem como informe único informe que a 184 

partir deste ano levando em conta o chamamento publico que houve, as 185 

instituições não trabalharão com os professores na área social, mas sim serão 186 

feitas oficinas e projetos. 187 

JOSE ANTONIO CRUZ 188 

Com respeito ao CMDCA o Sr. José Antonio informa conversas estão 189 

acontecendo junto a finanças para que no ano de 2018 a verba do fundo que 190 

comanda o conselho seja utilizada de acordo com o marco regulatório e 191 

juntamente também com as instituições metas estão sendo traçadas para que 192 

as mesmas participem da distribuição do dinheiro do fundo. 193 

ROGÉRIO MIRANDA 194 

O Sr. Rogério fala com respeito ao CMI. Diz que infelizmente foi necessário 195 

mais uma vez a intervenção do MP, por conta de vários processos ainda sem 196 

resolução adequada pela falta de uma assistente social, principalmente 197 

aqueles que envolvem idosos em estado de vulnerabilidade. Ressalta ainda 198 

que com respeite aos mesmos processos, por deliberação da plenária do CMI, 199 

ofícios aos órgãos responsáveis, como CREAS e Gabinete do Prefeito, foram 200 

enviados informando a situação dos idosos no inicio de Dezembro/2017, para 201 

que esses impasses fossem solucionados o mais breve possível. Porem no 202 

decorrer do mês inteiro não houve nenhuma resposta mesmo após seis 203 

reiterações feitas, ocasionando o citado acima. Lembra também que neste ano, 204 

será época de renovação do pleno do CMI e que trabalhos já estão sendo 205 

feitos a respeito.  Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos 206 

presentes, o Sr. Rogério Miranda finaliza então a reunião, 207 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 053/2017 - Reunião Ordinária - 11/01/2018 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

Rua dos Metalúrgicos, nº 77 
Centro – Cruzeiro/SP 

agradecendo a presença de todos os colendos Presidentes, Articuladores e 208 

Convidados sendo lavrado a presente ata servindo da lista de presença com 209 

assinatura dos presentes, e assinada pelo presidente da Plenária e demais 210 

membros administrativos da casa. 211 

 212 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos 213 
Conselhos; registre-se e arquive-se em atendimento ao principio da 214 
publicidade dos atos administrativos e em observância aos preceitos 215 
contidos na Lei Orgânica Municipal. 216 
 217 
 218 
 219 
 220 

 221 
 222 

 223 
   Rogério Miranda              Marcelo Luiz Fonseca 224 

  Presidente do CMI                                                                 Secretário Administrativo 225 
Presidente da Plenária                                                                   Casa dos Conselhos 226 

 227 
 228 
 229 

 230 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos 231 

via e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 29/01/2018, caso 232 

contrario a mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 233 

 234 

 235 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; 236 
registre-se e arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos 237 
administrativos e em observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica 238 
Municipal.  239 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 4 

 5 
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2018 6 

 7 
 8 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 9 
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Tébio Neves – COMTUR 32 
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 34 
 35 
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 42 
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Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes 44 

Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 45 

ROGÉRIO MIRANDA 46 
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da 47 

Casa dos Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em 48 
segunda chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, 49 
articuladores e convidados, e fala sobre o recente acontecimento na casa dos Conselhos 50 
que foi a Conferencia Municipal de Saúde onde a mesma foi um sucesso, também 51 

informa reunião que esteve com o promotor, em relação ao Inquérito Civil do Conselho 52 
Municipal do Idoso. O Presidente da Casa dos Conselhos aproveitou o momento 53 
também para informar os conselheiros presentes que terá em Brasília o Fórum Mundial 54 
da Água, onde cerca de 150 países estarão presentes  para discutir a situação da água no 55 

mundo e o que os deixam muito orgulhosos em especial a Casa dos Conselhos é que 56 
entre os 200 palestrantes um deles é o Sr. Elias Adriano; Presidente do COMDEMA, o 57 
que é um orgulho para todos, assim o parabenizando pela conquista e 58 

comprometimento. Em outro momento o Sr. Rogério Miranda diz que o promotor 59 

sempre os orienta que os Conselhos devem criar suas comissões.  60 

RAQUEL VILELLA 61 
Informa sobre o CMDPD, que por parte da sociedade civil as últimas reuniões foram 62 

muito fracas, e talvez tenha que rever algumas normas, houve apontamentos por parte 63 
do Rodolfo Scamilla de pedir que o conselho fizesse um plano de diretrizes, porem em 64 

seu ponto de vista isso não cabe ao Conselho, um pedido que foi equivocado talvez por 65 
falta de conhecimento. Foi curta a ultima reunião que foi em novembro, e a próxima 66 
será em março onde pretende criar a comissão de mobilidade urbana. Em relação ao 67 

Conselho da Mulher, informa que tiveram sua primeira reunião, não tiveram quórum 68 
suficiente para votação, porem foi bem produtiva, com conversas bem interessante em 69 

relação ao conselho, os que estavam presentes são bem engajados, e irão buscar 70 
informações, custos, ver os trabalhos do conselho estadual, foi proposto elaborar um 71 

folheto. 72 

ELIAS ADRIANO 73 
Informa que na mesma semana esteve com o secretario de meio ambiente até para 74 
dirigir algumas arestas, onde a questão lá foi questionado o porque o Conselho agiu 75 
diferente em outras gestões, porem o Conselho não deve enxergar gestão e sim ação, foi 76 

falado do Conselho fazer um plano diretor, onde o Conselho deve presidir a formulação 77 
de políticas Publicas. Foi discutido com o Secretario, que o Conselho trabalhou na 78 
revitalização do plano do Município durante dois anos, e foi montado um grupo de 79 
trabalho , pois nossa Lei é de 1990 e de La até 2018 houve muitos avanços e isso 80 

precisa se adequar ao que esta a realidade hoje já que faz parte do SISNAMA- Sistema 81 

Nacional do Meio Ambiente, o Conselho tem que se adequar a algumas coisas, e ai 82 
ficou acertado, o secretario agradeceu a presença do Conselho lá. Informa que no mês 83 

seguinte terá a semana da água e o município esta falhando um pouco na parte da 84 
conscientização no uso da água, teria que fazer uma articulação da Secretaria, conselho, 85 
Saae entre outros para fazer um trabalho para a conscientização da população. 86 
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Apresenta uma revista que fala sobre Bacia, onde estão vários pontos turísticos 87 

inclusive da nossa região.  88 

OLIVIA COSTA 89 
Informa que o COMPRESP já mandou os ofícios solicitando novamente um estagiário, 90 

e que foi reiterado o oficio sobre a ocupação do CCC e estão esperando uma resposta, já 91 
esta vendo sobre a rede Ferroviária Federal, levantamento esse que foi feito para a 92 
prefeitura encaminhar as coisa ao Poder Publico, ,  e que já fizeram o tombamento do 93 
Museu, que já é tombado em nível estadual e o patrimônio Ferroviário todo, e o Arnolfo 94 

Azevedo que também é tombado em nível estadual e Federal e que ainda já 95 
comunicaram a prefeitura Municipal por oficio que o Solar dos Rossetti está em 96 
processo de  tombamento, portanto já esta protegido. 97 

MARIA TEREZINHA GONÇALVES BARROS 98 
Informa que o CMAS montara uma comissão para avaliar e controlar o bolsa família, e 99 
que isso é de suma importância já que há muitos que recebem sem necessidade, e essa 100 
comissão teria o objetivo de ver isso mais de perto, avaliando se as famílias 101 

beneficiadas estão dentro dos critérios para receber o beneficio e essa comissão será 102 

composta por 3 da sociedade civil sendo 2 usuários e 1 de instituição, 3 do Poder 103 
Publico a ser indicado. Essa comissão foi tirada de dentro do próprio Conselho. 104 

JOSÉ ANTONIO 105 
Diz que o CMDCA está aguardando a regulamentação do Marco Regulatório.Estão 106 
também organizando as comissões para os projetos, e a prestação de serviços para o que 107 

é arrecadado do fundo do Conselho para distribuição das entidades e estão discutindo 108 
ainda como será o sistema, para fazer parte desse projeto. O município optou pelo 109 
credenciamento mais possivelmente o dinheiro que tiver disponível será pelo 110 

chamamento que farão como os Conselhos das cidades vizinhas estão fazendo. A 111 
Secretaria de finanças ira atribuir essa comissão para fazerem essa avaliação, mais isso é 112 

o município quem tem que fazer, para fazer uma pré analise, outra intenção é que um 113 
núcleo de conselheiros participem, pois com numero reduzido não é possível e 114 

começara a partir de março. 115 

HAMILTON BARBOSA 116 
O Sr. Hamilton pergunta a Sra. Oliva se há possibilidade da reconstituição da capela do 117 
jazigo da família no Museu Major Novaes , e a Sra. Olivia diz que sim, que há fotos da 118 
Capela e por isso conseguem estimar a largura, e fazerem isso. O Presidente do CMCN 119 

informa também que esse ano começa a procura da secretaria de Justiça da cidadania de 120 
São Paulo um seminário religioso, como cruzeiro é um pólo de referencia irão tentar 121 
trazer esse seminário, vão representar a região do Vale do Paraíba na questão da saúde 122 
da população negra na Conferencia Nacional e estão trabalhando, esperando só chegar o 123 

documento em suas mãos em relação a  construção do museu afro brasileiro que vai 124 

relatar a história da África no século 16, a cultura e a chegada no negro no Brasil 125 
escravizado. Temos também a inserção da abertura da igreja católica na questão do 126 

movimento negro, onde o Padre esta querendo criar em Cruzeiro uma pastoral do negro 127 
e achamos excelente por que há anos que estamos nessa questão, de trazer pro Conselho 128 
mais a igreja nunca abria as portas para esse movimento e agora o Padre Fabrício 129 
resolveu criar essa pastoral e vamos ajudar. 130 
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FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES 131 
 O Sr. Fernando diz que tem uma conhecida onde seu filho precisa tomar um tipo de 132 
leite que tem um custo alto, e uma situação como essa ela deve recorrer a Assistência 133 
Social, e é orientado pelo Sr. Rogério Miranda que ela deve ir até a Secretaria de Saúde 134 

e cadastrar seu filho na Assistência social de lá e solicitar o leite e se o município negar 135 
entrar juridicamente. O Presidente do CMPDAC informa que do dia 20 de janeiro 136 
realizaram sua reunião ordinária, onde deram encaminhamentos do afastamento do 137 
conselheiro Braz Tavares  e a eleição de Donizeti como vice presidente do CMPDAC. 138 

Também conversou com a Secretaria da Cão Paixão e o procurador jurídico Municipal 139 
sobre a impossibilidade de indicação do Sr. Alvimar pela sociedade civil e a 140 
necessidade de nova indicação da Cão Paixão. E Comunica que ambos não estavam 141 
entendendo a paridade entre Poder Publico e Sociedade civil. Ainda solicitou parecer a 142 

respeito a Casa dos Conselhos. Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos 143 
presentes, o Sr. Rogério Miranda finaliza então a reunião, agradecendo a presença de 144 
todos os colendos Presidentes, Articuladores e Convidados sendo lavrado a presente ata 145 

servindo da lista de presença com assinatura dos presentes, e assinada pelo presidente da 146 

Plenária e demais membros administrativos da casa. 147 

 148 
 149 

 150 
 151 

 152 
 153 
 154 

   Rogério Miranda             Isabela Mayara Cândido 155 
  Presidente do CMI                                                                      Secretária do CMI 156 

Presidente da Plenária                                                                   Casa dos Conselhos 157 
 158 

 159 
 160 
 161 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; 162 
registre-se e arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos 163 
administrativos e em observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica 164 
Municipal. 165 
 166 
 167 

Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos 168 

via e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 06/03/2018, caso 169 
contrario a mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 170 
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ATA Nº  055/2018 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2018 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SR. ROGÉRIO MIRANDA 9 
 10 
SECRETÁRIO 11 
MARCELO LUIZ FONSECA 12 
 13 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 14 
Hamilton Barbosa – CMCN  15 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC 16 
Olivia Mendes Costa – COMPRESP 17 
Raquel Vilella – CMDM 18 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS 19 
Marly Margarida Valente de Andrade – CMI 20 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 21 
Tébio Neves – COMTUR 22 
Manoel Correa Jr. - CEMEL 23 
 24 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 25 
Rosilene Torres Placito Cardoso - CME 26 
Mariângela M.M Guimarães – FUNDEB  27 
Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA - REPRESENTADA 28 
Cleide Luciana Costa Matoso – CAE 29 
Mauro Ferreira da Rocha – CMAS 30 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG 31 
Marta Villela – CMDPD – REPRESENTADA 32 
Elias Adriano dos Santos – COMDEMA 33 
 34 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 35 
VISITANTES E CONVIDADOS 36 
José Antônio do Carmo Cruz – CMDCA 37 
Raquel Villela - CMPDP 38 
Marina Jordam Gonçalves – CMPDAC 39 
Rogério Miranda – CMI/CASA DOS CONSELHOS 40 
IV – ORDEM DO DIA: 41 
Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes Gerais 42 
dos Presidentes dos Conselhos. 43 
ROGÉRIO MIRANDA 44 
Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da Casa dos 45 
Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, 46 
agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e 47 
convidados, apresentando a ata 054 de 08/02/2017 salientando que a mesma foi 48 
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antecipadamente enviada por e-mail. Dentro do prazo para ressalvas, com respeito as falas do 49 
Sr. Rogério sobre a Conferencia Municipal de Saúde, a Sr.ª Raquel Vilela pede que conste as 50 
seguintes informações, conforme citado no próprio email e também descrito no apenso à Ata 51 
acima citada: A Sr.ª Raquel solicita uma retificação da Ata 054 apontando o que vê como 52 
equívoco. Onde se lê, na linha 55, que a Conferência de Saúde, realizada nos dias 30 e 31 de 53 
janeiro do corrente ano, foi um sucesso, é necessário que se exponha de forma fiel o acontecido. 54 
A Conferência se instalou sem a devida leitura do Decreto, e do Regimento interno, o que foi  55 
questionado, através do levantamento de uma questão de ordem. Na parte da tarde foi lido o 56 
Regimento Interno da Conferência Municipal de Saúde de Cruzeiro para dar legitimidade ao 57 
ato. Tendo em vista que todos os presentes ficam cientes dos devidos apontamentos feitos no 58 
conteúdo da ata e não havendo mais nenhuma objeção, a mesma fica aprovada com a devida 59 
ressalva sem restrição. Continuando o Sr. Rogério diz que no artigo 23 do Regimento Interno da 60 
Casa dos Conselho, o Presidente da Plenária é eleito entre o pleno de presidentes da casa, 61 
representando-a em juízo ou fora dele. Quando em novembro de dois anos atrás sendo 62 
reconduzido ao seu mandato de presidente, o mesmo não se ateve ao fato de que seu mandato 63 
como presidente do CMI terminaria agora neste mês 03/2018. Por esse fato e devido ao descrito 64 
no regimento interno, o Sr. Rogério diz que o cargo está disponivel para quem queira assumir. 65 
Antes da atual reunião, em conversa com alguns presidentes de conselhos, sendo um deles o Sr. 66 
Elias do COMDEMA, é sugerido que o Sr. Rogério continue como Presidente da Plenária até as 67 
próximas eleições que se darão em novembro do corrente ano. A sugestão é trazida ao 68 
conhecimento da plenária e depois de se ponderar/considerar várias vertentes, vendo também a 69 
necessidade de continuidade dos serviços da Casa, bem como um processo eleitoral entre uma 70 
presidência à outra calmo e transparente, fica aprovado em unanimidade pelo pleno presente 71 
através de resolução O Mandato Complementar do Sr. Rogério Miranda como Presiedente da 72 
Plenária da Casa dos Conselhos até novembro/2018 e/ou pode de um novo presidente. Dando 73 
seguimento ao assunto. O Sr. Rogério juntamente com os demais presidentes oxigenam/traçam 74 
esquemas para possíveis melhorias no regimento interno da Casa, até mesmo porque já faz 8 75 
anos desde a criação do mesmo sem nenhuma mudança, levando-se em conta ainda o período 76 
transitório até as eleições em novembro que a Casa passa no momento. Então, havendo a 77 
necessidade de fomentar assuntos necessários ao bom funcionamento e eficácia da Casa durante 78 
este período eleitoral, em unanimidade também o pleno decide aprovar por Resolução a Criação 79 
da Comissão de Assuntos estratégicos da Casa dos Conselhos, tendo como coordenador o Sr.º 80 
Tébio Neves, Presidente do COMTUR.        81 
EDENILSON ROGÉRIO DA CUNHA 82 
Diz sobre a Conferencia Municipal de Saúde, que realmente houveram pontos baixos e altos, 83 
não havendo talvez quantidade mas sim o principal “Qualidade”. Por parte dos presentes 84 
também o Sr. Edenilson diz que houveram ótimas discussões com as mais variadas opiniões, 85 
sempre para pontos positivos é claro e que o que foi percebido nessa conferencia é que muitas 86 
pessoas estão se aproximando da Saúde de Cruzeiro para somar sempre a favor dos munícipes. 87 
O mesmo tem percebido em varias cidade do estado de SP e região vários hospitais com pessoas 88 
ao relento por assim dizer nos corredores aguardando por atendimento. Mas com respeito a 89 
Santa Casa de Cruzeiro, que é claro necessita de muitas melhorias ainda, graças a união de 90 
forças com pessoas bem intencionadas, está dentro das possibilidades sendo feito um trabalho 91 
humanitário de atendimento aos enfermos de acordo com que merecem. Por isso o Sr. Edenilson 92 
convida a todos que compareçam nas reuniões do COMUS para que entendam a realidade da 93 
saúde de Cruzeiro e possam contribuir de diversas formas para que possamos fazer a diferença 94 
na Saúde e continuarmos a ser referencia na região. 95 
MARGARIDA VALENTE 96 
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A Sr.ª Margarida apresenta-se como a atual Presidente do CMI até que sejam feitas as eleições 97 
de fato. Na ultima reunião já foi deflagrado o edital de processo eleitoral, sendo feita total 98 
divulgação para que haja uma boa demanda de representantes da sociedade civil e também do 99 
poder publico. 100 
OLIVIA COSTA 101 
A Sr.ª Olivia diz que desde a ultima reunião não houve nenhuma resposta aos ofícios com 102 
respeito aos alvarás da C.C.C. No que diz respeito as questões patrimoniais ainda em andamento 103 
no município que envolve todos os conselhos, a Sr.ª Olivia convida todos para que participem 104 
junto ao COMPRESP na luta junto ao executivo para que os processos de tombamento, 105 
aquisições junto ao governo do estado e outras informações pertinentes se dêem andamento de 106 
fato, como patrimônio ferroviário, solar dos rosseti, museu major Novaes, prédio da RFFSA e 107 
outros. 108 
RAQUEL VILELLA 109 
A Sr.ª Raquel informa sobre o CMDPD, que por parte da sociedade civil as últimas reuniões 110 
foram muito fracas, e que no momento não há novidades. Em relação ao CMDM, informa que 111 
as articulações estão sendo bem produtiva, com conversas bem interessantes entre os presentes 112 
nas reuniões, estando bem engajados em buscar informações válidas junto ao conselho estadual, 113 
para melhorias significativas nos trabalhos que estão sendo elaborados.  114 
HAMILTON BARBOSA 115 
O Sr. Hamilton diz a toda a plenária que esta é a ultima reunião que o mesmo participa como 116 
Presidente do CMCN, pois já é seu segundo mandato, não podendo mais ser reconduzido. 117 
Houveram eleições para compor o novo corpo de conselheiros do conselho e na próxima 118 
reunião será definido o Presidente e demais cargos. Diz que continua como conselheiro do 119 
CMCN e também do COMUS e se põe à disposição de todos para o que for necessário dentro 120 
de movimentos sociais que envolvam políticas públicas ajudando da melhor maneira possível.  121 
JOSÉ ANTONIO 122 
Diz que o CMDCA está em trabalhos com outros municípios de acordo com o Marco 123 
Regulatório. Estão também organizando as comissões para os projetos, e a prestação de serviços 124 
para o que é arrecadado do fundo do Conselho para distribuição das entidades O município 125 
cruzeiro optou pelo credenciamento mais possivelmente o dinheiro que tiver disponível será 126 
pelo chamamento que farão como os Conselhos das cidades vizinhas estão fazendo. A 127 
Secretaria de finanças ira atribuir essa comissão para fazerem essa avaliação, mais isso é o 128 
município quem tem que fazer, para fazer uma pré analise, outra intenção é que um núcleo de 129 
conselheiros participem juntamente com as instituições. 130 
ROGÉRIO SILVÉRIO PEREIRA 131 
O Sr. Rogério Silvério pergunta ao Sr. Rogério Miranda como está o encontro da Plenária da 132 
Casa com o Sr. Prefeito e o Sr. Rogério Miranda informa que devido a uma viagem do alcaide 133 
de 10 dias à Brasilia, o mesmo deixou a cargo do Sr. Rodolfo Scamilla os detalhes para que seja 134 
marcado uma nova reunião no mais tardar em abril/2018. Com respeito ao COMAD o Sr. 135 
Rogério Silvério diz estão passando por um momento de reestruturação do corpo de 136 
conselheiros, aguardando ainda a resposta dos ofícios de representatividade tanto da sociedade 137 
civil quanto do poder publico, o que na opinião do mesmo tem sido bem desgastante essa 138 
espera, mas que ainda está confiante quanto as solicitações do conselho.   139 
MANOEL CORREA JR. 140 
Com respeito ao CEMEL informa que está nos finalmentes da revisão da Lei de criação e 141 
também da formulação do regimento interno. Diz que até o fim do mês de março ou até a 142 
próxima reunião da Plenaria da Casa dos Conselhos, pretende estar com tudo pronto para 143 
apresentar aos senhores presidentes. 144 
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TÉBIO NEVES 145 
Relata que com respeito ao COMTUR, que o projeto do FUMTUR está andando a passos largos 146 
e que em breve teremos novidades. É perguntado ao Sr. Tébio sobre o Teatro Capitolio, no que 147 
tange a acessibilidade e juntamente com a Sr. Olivia responde a todos que já tem um projeto em 148 
andamento, para se fazer uma calçada ampliada com estacionamento inclusive para deficientes, 149 
projeto este que não irá prejudicar a visibilidade artística/turística do teatro. Diz que há uma 150 
comissão que está traçando metas para o primeiro Congresso de Turismo a ser realizado na 151 
cidade de Cruzeiro, provavelmente no Sesi, Congresso esse que tem como objetivo criar uma 152 
sinergia entre empresariado, poder publico, sociedade civil, conselhos municipais para melhores 153 
discussões de interresse turístico e no futura tornar nossa Cruzeiro em uma instancia turística.  154 
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES 155 
O Presidente do CMPDAC tem o único informe que a portaria atualizada deve estar saindo já 156 
com suas devidas indicações, para que então possa dar contunuidade nos trabalhos que já vem 157 
sendo feito junto ao município de Cruzeiro. 158 
ROGÉRIO MIRANDA 159 
Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos presentes, o Sr. Rogério Miranda finaliza então a 160 
reunião, agradecendo a presença de todos os colendos Presidentes, Articuladores e Convidados 161 
sendo lavrado a presente ata servindo da lista de presença com assinatura dos presentes, e 162 
assinada pelo presidente da Plenária e demais membros administrativos da casa. 163 
 164 
 165 
 166 

 167 
 168 

 169 
 170 
 171 
   Rogério Miranda             Marcelo Luiz Fonseca 172 

  Presidente do CMI                                                                Secretário Administrativo 173 
Presidente da Plenária                                                                 Casa dos Conselhos 174 

 175 
 176 
 177 
 178 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 179 
arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos administrativos e em 180 
observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. 181 
 182 
 183 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos via e-184 
mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 29/03/2018, caso contrario a 185 
mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 186 
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ATA Nº  056/2018 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2018 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SR. ROGÉRIO MIRANDA 9 
 10 
SECRETÁRIO 11 
MARCELO LUIZ FONSECA 12 
 13 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 14 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS 15 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA 16 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  17 
Rogério Silvério Pereira – COMAD  18 
Raquel Vilella – CMDM 19 
Olivia Mendes Costa – COMPRESP 20 
Manoel Correa Jr. - CEMEL 21 
 22 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 23 
Mariângela M.M Guimarães – FUNDEB  24 
Rosilene Torres Placito Cardoso – CME 25 
Sérgio Alexandre Mota – CMCN - REPRESENTADO 26 
Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA  27 
Cleide Luciana Costa Matoso – CAE 28 
Marly Margarida Valente de Andrade - REPRESENTADA 29 
Mauro Ferreira da Rocha – CMAS 30 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG 31 
Marta Villela – CMDPD – REPRESENTADA 32 
Tébio Neves – COMTUR – FALTA JUSTIFICADA 33 
 34 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS 35 
CONSELHOS, VISITANTES E CONVIDADOS 36 
Raquel Villela – CMPDP 37 
Rogério Miranda – CMI/CASA DOS CONSELHOS 38 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – FALTA JUSTIFICADA 39 
Robert Henrique de Lima – CMCN 40 
Tatiany Carneiro Ribeiro – COMUS 41 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - COMUS 42 
Marina Jordam Gonçalves – CMPDAC 43 
 44 
IV – ORDEM DO DIA: 45 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 056/2018 - Reunião Ordinária - 04/04/2018 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

Rua dos Metalúrgicos, nº 77 
Centro – Cruzeiro/SP 

Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes 46 
Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 47 
ROGÉRIO MIRANDA 48 
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da Casa 49 
dos Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em segunda 50 
chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, 51 
articuladores e convidados, apresentando a ata 055 de 07/03/2018 salientando que a mesma 52 
foi antecipadamente enviada por e-mail. Tendo em vista que todos os presentes já estão 53 
cientes do conteúdo da ata acima citada e não havendo objeção, a mesma fica aprovada sem 54 
restrição. O Sr. Rogério lembra a todos os presentes para que os informes da casa não 55 
ultrapassem de 45 min. e os informes dos senhores presidentes não ultrapassem mais do que 56 
10 min., para que a nossa reunião não ultrapasse mais do que 2h de discussões. Sem 57 
nenhuma oposição todos concordam. O Sr. Rogério diz que, com respeito a presença de 58 
conselheiros membros do poder publico, se o funcionário tiver que se ausentar de suas 59 
funções para participar dos trabalhos do conselho, é devidamente emitido pela Casa dos 60 
Conselhos uma declaração, amparada por Lei, que abone as horas em que ele(a) esteja fora 61 
do seu local de trabalho. Informa também que com respeito à materiais de uso diário, tanto 62 
de limpeza como de escritório como sulfite por exemplo, tivemos boas noticias que todo o 63 
material solicitado para a Casa foi comprado e em breve estará sendo entregue. Informa 64 
ainda que a Sr.ª Margarida Valente, presidente do CMI, irá receber em sessão solene na 65 
Câmara Municipal o Título de Mulher Cidadã 201, visto os importantes serviços sociais 66 
prestados no município de Cruzeiro, tendo como exemplo o Bazar da Santa Casa que vem 67 
sendo de grande importância na ajuda para manter nosso tão estimado hospital funcionando 68 
em vários aspectos de maneira digna, além é claro de ser uma excelente artesã. Sem mais 69 
informes da Casa, o Sr. Rogério passa aos informes dos Conselhos presentes. 70 
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES 71 
O Sr. Fernando informa a plenária da casa que o projeto do Sr. Charles, Presidente da 72 
Câmara, com a propositura do Fundo de Proteção aos Animais, o qual não está 73 
contemplando paridade entre sociedade civil e poder público. O Sr. Fernando salienta que 74 
por não ver o ocorrido com bons olhos, democraticamente falando, informa que está se 75 
reunindo com os demais membros do conselho e também com seu corpo jurídico para uma 76 
analise minuciosa do documento citado, visto que na maioria dos conselhos a criação de um 77 
fundo é administrado pela sociedade civil e poder publico, fato que também é observado 78 
pelos estudos sobre conselhos e a própria constituição. O Sr. Rogério cita que “a 79 
propositura de leis que venham a gerar custos para o município, é exclusivo do Executivo e 80 
não do Legislativo por não ser uma lei autorizativa”. O Sr. Fernando diz também que nesta 81 
Lei que a Camara criou, eles revogaram dois incisos da Lei de criação do CMPDAC em 82 
relação ao fundo prevendo recursos da ordem de R$ 20.000,00, criando despesa ao 83 
município coisa que somente o executivo pode fazer. É sugerido que se faça a 84 
extraordinária do conselho o mais rápido possível e que se envie um oficio 85 
urgente/urgentíssimo ao Executivo informando as ações do Legislativo, antes que a situação 86 
piore mais ainda e o Sr. Fernando diz que o oficio será feito com as devidas ressalvas 87 
amparadas juridicamente.     88 
ROGÉRIO SILVÉRIO PEREIRA 89 
O Sr. Rogério Silvério pergunta ao Sr. Rogério Miranda como está o 90 
encontro da Plenária da Casa com o Sr. Prefeito e o Sr. Rogério Miranda 91 
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informa que devido o alcaide estar em viagem novamente, o mesmo transmitiu ao Sr. 92 
Rogério, através do Sr. Rodolfo Scamilla os detalhes para que a reunião aconteça na 93 
segunda quinzena de abril/2018. Com respeito ao COMAD o Sr. Rogério Silvério informa 94 
que na ultima reunião do conselho, já houve uma participação maior tanto do poder publico 95 
como da sociedade civil. Cita ainda que faltam representantes de algumas secretarias. 96 
Oficios como já dito anteriormente foram enviados, porém sem resposta. Então o Sr. 97 
Rogério diz que irá pessoalmente solicitar uma resposta destas secretarias faltantes. Informa 98 
também sobre a criação do CNPJ do conselho para uma abertura de conta corrente no 99 
Banco do Brasil e cita que a criação do Fundo que irá amparar financeiramente as ações do 100 
conselho já está nos em fase final. 101 
ELIAS ADRIANO 102 
O Sr. Elias traz ao conhecimento da Plenária, dentro dos assuntos relevantes ao Meio 103 
Ambiente, a sua participação como representante da AJADES no 8º Fórum Mundial da 104 
Água realizado em Brasilia entre os dias 18/03/2018 à 23/03/2018. Diz que esse fórum teve 105 
como objetivo integrar a sociedade civil do Brasil e do Mundo, com outras entidades 106 
representativas e atuantes nos órgãos gestores, especialistas, universidades, comitês de 107 
bacias, do sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hidricos, mobilizando e 108 
fortalecendo os vários setores da sociedade mundial para integrar as ações em prol da 109 
gestão compartilhada dos recursos hídricos, visando fortalecer as ações em busca de 110 
soluções para a gestão da água em todo o globo. O Sr. Elias salienta ainda que teve a 111 
oportunidade de interagir com profissionais, autoridades e cidadãos de mais de 170 países 112 
em painéis expositivos e temáticos voltados para a educação ambiental. Esse encontro 113 
serviu para uma grande troca de experiências positivas, negativas e o que precisa melhorar 114 
entre os entes representativos e o que ainda falta para fortalecer o processo de mobilização, 115 
comunicação, a integração dos municípios, articulação e capacitação dos membros da 116 
sociedade civil nos comitês de bacias. Cita que proporcionou um estimulo a mudança de 117 
comportamento, troca de experiências e fortalecimento do Observatório da Governança da 118 
Água. Os resultados deste fórum mostraram que o compartilhamento da água requer 119 
mecanismos apropriados de cooperação para construir um mundo de paz e estabilidade em 120 
torno das bacias e na participação da sociedade para garantir a disponibilidade hídrica à 121 
todos nós por um bom tempo ainda.  122 
RAQUEL VILELLA 123 
A Sr.ª Raquel informa sobre o CMDPD, na ultima reunião houveram algumas deliberações, 124 
em especial a criação da Comissão de Mobilidade Urbana, Cultura e Esporte. A intenção é 125 
de trabalhar em cima de projetos para deficientes no que tange ao Esporte. Foi proposto 126 
também fazer um Cadastro dos Deficientes no Municipio. Informa também que a próxima 127 
reunião do CMDPD será no dia 09/04/2018. Em relação ao CMDM, foi realizado um ato 128 
em parceria com o Museu Major Novaes no dia 31/03/2018, que dentre as várias atividades 129 
sócio-culturais, teve como foco os desafios dos direitos humanos. Cita ainda que o convite 130 
foi encaminhado para todos os conselhos cadastrados no grupo da Casa, via Whatsapp.  131 
EDENILSON ROGÉRIO DA CUNHA 132 
Com respeito a saúde o Sr. Edenilson informa que dentre as deliberações feitas na ultima 133 
reunião do COMUS, foi criada uma Comissão de Analise da Prestação de Contas para que 134 
quando o relatório dos gastos do quadrimestre chegar em mãos do conselho, os membros 135 
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dessa comissão possam fazer uma analise detalhada para que se houver sejam feitas as 136 
devidas ressalvas antes do deferimento ou indeferimento do referido relatório. Sem mais 137 
para o momento encerra sua fala. 138 
ROBERT HENRIQUE DE LIMA 139 
O Sr. Robert apresenta-se como novo vice-presidente do CMCN, representante na Plenária 140 
da Casa dos Conselhos, do atual presidente Sérgio Alexandre Mota. Devido a nova 141 
formação do conselho ter sido efetivada na ultima reunião, para continuidade nos trabalhos 142 
do Sr. Hamilton Barbosa, o Sr. Robert informa que na próxima reunião da plenária ele já 143 
virá com novidades para apresentara àqueles que estiverem presentes.  144 
ROGÉRIO MIRANDA 145 
Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos presentes, o Sr. Rogério Miranda finaliza 146 
então a reunião, agradecendo a presença de todos os colendos Presidentes, Articuladores e 147 
Convidados sendo lavrado a presente ata servindo da lista de presença com assinatura dos 148 
presentes, e assinada pelo presidente da Plenária e demais membros administrativos da casa. 149 

 150 

 151 
 152 

 153 
 154 
 155 

 156 
 157 

   Rogério Miranda             Marcelo Luiz Fonseca 158 
  Presidente do CMI                                                                Secretário Administrativo 159 
Presidente da Plenária                                                                 Casa dos Conselhos 160 

 161 
 162 
 163 
 164 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 165 
arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos administrativos e em 166 
observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. 167 
 168 
 169 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos via e-170 
mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 01/05/2018, caso contrario a 171 
mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 172 
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ATA Nº  057/2017 1 

 2 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS COM O EXMO 3 

SR.º PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO 4 
 5 

REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018 6 

 7 

 8 

PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZEIRO 9 
THALES GABRIEL FONSECA 10 
 11 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS 12 

RODOLFO SCAMILLA 13 
 14 
PRESIDENTE DA PLENÁRIA 15 

SR. ROGÉRIO MIRANDA 16 
 17 

SECRETÁRIA 18 
ISABELA MAYARA CÂNDIDO 19 
 20 

I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 21 

PRESIDENTES 22 
Mariângela M.M Guimarães – FUNDEB 23 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS 24 

Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA 25 
Marly Margarida Valente - CMI 26 

Rogério Silvério Pereira – COMAD  27 
Tébio Neves – COMTUR 28 
Olivia Mendes Costa – COMPRESP 29 

ARTICULADORES 30 
Manoel Correa Jr. - CEMEL 31 

 32 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 33 

Rosilene Torres Placito Cardoso – CME - REPRESENTADA  34 
Sérgio Alexandre Mota – CMCN – AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA  35 
Cleide Luciana Costa Matoso – CAE - AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA 36 
Mauro Ferreira da Rocha – CMAS - REPRESENTADO  37 
Elias Adriano dos Santos – COMDEMA - REPRESENTADO  38 

Fábio E.E Teixeira – CONSEG – AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA 39 
Raquel Vilella – CMDM - AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA 40 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC – AUSÊNCIA 41 
JUSTIFICADA 42 
Marta Villela – CMDPD – REPRESENTADA 43 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES 44 
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Maria Terezinha Gonçalves Barros - CMAS 45 

Hamilton Barbosa – CMDPD 46 
Kleber Carvalho – CME 47 
Alcione Nunes Blois -  COMDEMA 48 
Eddie Van Tilburg - COMDEMA 49 
 50 

IV – ORDEM DO DIA: 51 

Assuntos diversos exclusivos da Casa dos Conselhos por parte do Presidente 52 

da Plenária, Presidentes dos Conselhos para com o Exmo Sr. Prefeito 53 
Municipal. 54 
 55 
O Sr. Thales Gabriel dá boas vindas à todos os presentes e de antemão pede 56 
desculpas, pois já vem tentando viabilizar uma coletiva com a Plenária da Casa 57 
nos mesmos moldes da reunião realizada no período pré eleitoral, a qual não 58 

havia sido possível ainda por conta da extensa agenda de trabalhos que o 59 
mesmo realizou dentro destes 16 meses de governo e vem realizando 60 
juntamente com sua equipe. Diz que apesar disto, tem se encontra-se com 61 

seus secretários e diretores para tratar de assuntos pontuais e de relevância, 62 
outrora discutidos em reuniões das secretarias juntamente com os conselhos 63 

municipais a elas ligados. Tem plena convicção de que os assuntos tratados e 64 

compromissos firmados na reunião pré eleitoral já mencionada já avançaram, 65 

melhoraram, algumas estão em andamento e outras estão acontecendo ainda 66 
não só com respeito aos conselhos mas também junto a sociedade civil. 67 

Salienta que mesmo muitas das vezes não podendo estar presente em 68 
determinadas reuniões realizadas, os secretários sempre estão levando ao seu 69 
conhecimento os assuntos pautados para que possa sempre haver um retorno, 70 

uma estrita sintonia de sua parte para com a sociedade civil do que foi levado 71 
ao seu conhecimento. Diz ainda aguardar a Ata da reunião, para que ao 72 

recebê-la possa tomar as devidas providências de acordo com o que for 73 
exposto pelos Presidentes. Passa então a palavra ao Sr. Rogério Miranda, para 74 
que o mesmo conduza a reunião dentro do que foi pactuado. O Sr. Rogério dá 75 

segmento, para que os presentes exponham suas demandas de seu respectivo 76 
conselho ali representado. 77 

EDDIE VAN TILBURG - COMDEMA        78 
O Sr. Eddie inicia sua fala pontuando sobre a cessão de uso da escola 79 

agrícola, assunto que já havia sido trazido ao conhecimento do executivo, pois 80 
já há a possibilidade de instituir a sede do Movimento Natural do Pico do 81 
Itaguaré, que tem bastante repercução. Diz que o local é bastante estratégico 82 
para estudos na Serra da Mantiqueira. O Sr. Prefeito diz que desde o ano 83 
passado já há um deferimento informal sobre o assunto e que está somente no 84 

aguardo da confecção de um documento legal para que de fato seja liberado o 85 
uso da escola agrícola. O Sr. Eddie fala também sobre a liberação de um 86 
documento para o uso legal do bosque Municipal por se tratar de uma área de 87 
interesse ecológico. O Sr. Prefeito diz que irá se aprofundar sobre 88 
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o assunto para dar uma devolutiva satisfatória. O Sr. Eddie diz que há uma 89 

cobrança pela representatividade do poder executivo dentro do conselho, 90 
devido a uma vigente vacância. Pergunta também ao Sr. Prefeito se há a 91 
possibilidade de se pleitear recursos para uma melhor organização de eventos 92 
voltados ao meio ambiente e o Sr. Prefeito diz que será feita uma analise, para 93 
que sendo possível colocar esses gastos dentro do orçamento do município. 94 

MANOEL CORREA JR. - CEMEL     95 

O Sr. Manoel diz que atualmente responde como articulador do CEML para que 96 

entre em atividade de fato o Conselho do Esporte em Cruzeiro. O Sr. Prefeito 97 
diz de imediato que já está pleiteando junto a esfera federal e estadual verbas, 98 
para que quando saírem, provavelmente no segundo semestre do ano vigente, 99 
após as eleições, sejam feitas as necessárias revitalizações de todos os 100 

prédios municipais que comportem ações dentro da área do esporte. 101 
TÉBIO NEVES - COMTUR   102 
O Sr. Tébio diz que desde o encontro com o Sr. Prefeito no período eleitoral, o 103 

conselho avançou bastante, passando de fato a Conselho de Direito. Dentre 104 
outras realizações relevantes houve a criação do FUMTUR, estando de fato 105 

nas mãos do COMTUR. Diz que, olhando para realizações futuras, com 106 
respeito ao Congresso de Turismo recentemente realizado em Cruzeiro, 107 
pontuou uma sociedade civil mais articulada para os planos de turismo no 108 

município. Porem a assuntos que esbarram no poder publico, principalmente 109 

quando o assunto é sobre a estação ferroviária e a preocupação do turismo é 110 
de ter uma estação, mas não ter o trem funcionando, sendo uma peça 111 
extremamente estratégica para o turismo no município. O Sr. Prefeito diz que a 112 

principio, a estação será restaurada, ocupada com ações públicas. Depois será 113 
feito também o restauro de todo o trajeto da linha férrea para que quando o 114 

trem voltar para o Cruzeiro, ele possa fazer o trajeto entre os municípios 115 
ligados pela ferrovia, tudo isso feito é claro com verba federal que já foi 116 
conseguida.  117 

ROGÉRIO SILVÉRIO – COMAD 118 
O Sr. Rogério diz que é de conhecimento do conselho que será aberto um 119 

edital no município de cruzeiro, para o acolhimento de 12.000 dependentes, 120 
amparando de maneira melhor as comunidades terapêuticas. Com relação a 121 

algumas ações q ue estavam paradas, o Sr. Rogério diz que o COMAD já 122 
está de posse de seu CNPJ próprio, foi feito um cadastro junto ao conselho 123 
estadual e no Senad. Ainda há algumas demanda na mão do jurídico para 124 
serem finalizadas e aproveitando o Sr. Prefeito diz que irá designar um 125 
advogado para cuidar exclusivamente de todos os assuntos relacionados aos 126 

conselhos municipais, administrativamente falando, pois é inviável que tudo 127 
venha para as mãos do procurador jurídico devido as demandas municipais. O 128 
Sr. Rogério diz que há alguns assuntos estruturais a serem tratados, mas que 129 
irá enviar os questionamentos ao executivo via oficio, para que o Prefeito possa 130 
agir junto às Secretarias relacionadas com as demandas de 131 
combates aos problemas de álcool e drogas. O Sr. Prefeito diz 132 
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também que deixara a cargo da Sr.ª Dayse, de receber e depois repassar a 133 

quem compete resolver, toda e qualquer demanda relacionadas aos conselhos. 134 
MARGARIDA VALENTE – CMI 135 
A Sr.ª Margarida como atual presidente do CMI diz que o conselho caminha a 136 
ótimos passos. No entanto como único assunto traz ao conhecimento do 137 
executivo, que o conselho está na dependência de que saia a portaria para 138 

fazer nova eleição. O Sr. Rogério Miranda aproveita a fala, pois o mesmo foi o 139 

anterior presidente do conselho por 4 anos, para informar somente outra 140 

pendência com respeito ao CREAS, que está havendo dificuldades nas 141 
demandas. Neste assunto o Sr. Prefeito diz que será aberto um concurso 142 
publico e dentre outras especialidades serão contratados também profissionais 143 
com respeito à assistência social, sanando esta pendência com o CMI. Com 144 

respeito a portaria o Sr. Prefeito diz que ao termino da reunião já irá tomar 145 
providências junto ao jurídico. 146 
HAMILTON BARBOSA – CMDPD 147 

O Sr. Hamilton na oportunidade fala sobre o CMCN, que agora tem como 148 
presidente o Sr. Sérgio Alexandre Mota, o qual não pôde estar presente. O Sr. 149 

Hamilton diz que continua no conselho como Secretário Executivo e menciona 150 
que os assuntos pleiteados desde a ano de 2017 estão acontecendo a 151 
contento, a exemplo do Museu Afro-Brasileiro em Cruzeiro que está na fase 152 

final da parte documental. Com respeito ao CMDPD, que está representando 153 

na reunião, o Sr. Hamilton diz que o conselho foi reformulado a pouco tempo 154 
nessa nova portaria de nomeação, há o processo de aprovação do regimento 155 
interno. Diz ainda que o conselho irá encaminhar ao executivo solicitações no 156 

que tange a pessoal de trabalho e também à material de escritório e 157 
maquinário para a melhor execução dos trabalhos. Resolvido esses assuntos, 158 

será discutido também o Plano Municipal de Acessibilidade. 159 
IRIS RODRIGUES - CMDCA   160 
A Sr. Iris inicia sua fala dizendo que está satisfeita com o apoio que o conselho 161 

tem tido em especial da Secretaria de Desenvolvimento Social nas ações do 162 
conselho. Cita também que não somente com respeito ao CMDCA, mas em 163 

relação a todos os conselhos, muitas demandas estavam ficando paradas no 164 
jurídico e fica contente em saber que teremos uma pessoa especifica para 165 

cuidar dos documentos que os conselhos encaminham para o executivo. A Sr.ª 166 
Iris salienta também a falta do poder publico nas reuniões e que com essas 167 
vacâncias o conselho fica prejudicado em suas ações. Sugere que quando for 168 
indicado algum representante do poder publico, que se indique uma pessoa 169 
comprometida com a causa de políticas publicas dentro da área relacionada à 170 

criança e adolescente, para que as decisões possam andar a contento, 171 
protegendo os direitos dos mesmos. O Sr. Prefeito reforça que a titulo de 172 
exemplo das Secretárias de Saúde, Educação e Assistência Social que tem um 173 
jurídico próprio, assim será feito para os conselhos em geral. Inclusive o 174 
mesmo solicita que juntamente com a Ata da reunião, se envie 175 
para o gabinete uma relação de todos os representantes do poder 176 
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público nos conselhos municipais, para que se cobre destes a presença nas 177 

reuniões ordinárias mensais e também o calendário anual das reuniões. 178 
MARIA TEREZINHA GONÇALVES BARROS – CMAS 179 
A Sr.ª Terezinha diz que os assuntos a serem abordados de inicio seria a 180 
possibilidade de um concurso publico para suprir a deficiência de profissionais 181 
nas sedes do CRAS em todo município, assuntos estes que já foram 182 

esclarecidos no decorrer da reunião. Salienta ainda também a promessa que 183 

há de uma sede do Cras no Itagaçaba. O Sr. Prefeito diz que o concurso 184 

publico já tem um prazo para acontecer, que é até junho pois há pautas a 185 
serem cumpridas. Com respeito ao Cras para o Itagaçaba, a pauta é que se 186 
deixe primeiro os Cras já existentes em pleno funcionamento tanto no quesito 187 
humano, quanto no material de trabalho até o final de 2018, para que em 2019 188 

seja pleiteado verbas para mais melhorias e por fim colocar pra funcionar o 189 
Cras Itagaçaba. 190 
MARIANGELA M.M GUIMARÃES - FUNDEB  191 

A Sr.ª Mariângela inicia sua fala dizendo que atualmente as reuniões do 192 
FUNDEB acontecem na Secretaria de Finanças e não na Casa dos Conselhos, 193 

pois estando reunidos diretamente no financeiro, fica mais fácil dos membros 194 
presentes sanarem suas duvidas e os problemas que caso hajam, todos estes 195 
sejam resolvidas de maneira mais rápida, pois toda a documentação que o 196 

Fundo precisa, se encontra ali. A Sr.ª Mariângela questiona o Sr. Prefeito 197 

quanto aos excessos salariais dentro da folha de pagamento dos professores. 198 
O Sr. Prefeito salienta que hoje a prefeitura de forma mínima supri a folha de 199 
pagamento dos professores, que parte do FUNDEB, com a verba do tesouro, 200 

em comparação com as dificuldades enfrentadas no ano de 2017. O mesmo 201 
cita que tem ciência de não só professores, mas também outros profissionais 202 

que ganham até mais do que o próprio Prefeito e Secretários. Ciente disso diz 203 
que já há um responsável dentro da prefeitura, o qual se encontra fazendo 204 
estudos para uma transparente reestruturação dessas disparidades salariais 205 

que ocorrem em toda a prefeitura, para que assim possa acabar com as 206 
insatisfações e sentimentos de injustiça da maioria, produzindo em 207 

conseqüência um ambiente de trabalho mais satisfatório para todos. A Prof. 208 
ainda faz questão de trazer a sua insatisfação e de alguns colegas de trabalho, 209 

sobre a maneira como foi aprovado o estatuto em audiência na câmara 210 
municipal, que não foi discutido políticas publicas. O Sr. Prefeito pergunta em 211 
que pontos a mesma não concorda na aprovação do estatuto e encerrando sua 212 
fala ela responde que determinados assuntos de maior relevância aos 213 
professores poderiam ser melhor analisados/discutidos e ao seu ver, não 214 

foram. 215 
KLEBER CARVALHO - CME  216 
O Sr. Kleber inicia sua fala, em continuação do que a Sr.ª Mariângela citou 217 
sobre o estatuto, dizendo que o motivo dessas citações são para que possa ser 218 
criado condições para que o professor possa ser valorizado da 219 
melhor maneira possível. Diz isso por ter feito parte da comissão 220 
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da educação que analisou o estatuto antes de ser aprovado, e diz que 221 

realmente houve uma revolta por parte de muitos da forma como o projeto foi 222 
aprovado, tendo também suas ressalvas pessoais. Cita também sobre a má 223 
reputação em que se encontra o CAIC devido ao publico que atende e também 224 
ao estado físico em que se encontra a escola. O Sr. Prefeito cita em especial 225 
com respeito ao CAIC, que é extremamente viável fazer sim os devidos reparos 226 

necessários. É só fazer uma programação pontual dos trabalhos de mão de 227 

obra a serem feitos. O Sr. Rogério Miranda, em questão de ordem, sugere ao 228 

CME e também ao FUNDEB que peguem as demandas pontuais de cada 229 
escola, levem aos conselhos, até mesmo a titulo de denuncia se for o caso 230 
para que assim o conselho transforme isso em políticas publicas enviando para 231 
a SEMEC. 232 

OLIVIA MENDES COSTA – COMPRESP 233 
A Sr.ª Olivia inicia sua fala pontuando assuntos que necessitam e que irão 234 
precisar da atenção do Sr. Prefeito como: nomeação de representantes para o 235 

conselho consultivo do CODIVAP e Região Metropolitana, Semana de 236 
Educação Patrimonial que será realizada possivelmente em agosto. Foi feito o 237 

tombamento dos dois mercados e do capitólio. A prefeitura ainda não foi 238 
notificada, pois é necessário que se faça o levantamento do que é preciso ser 239 
resguardado. Cita também que está faltando representação da cultura e da 240 

educação no COMPRESP e o Sr. Prefeito diz que se encaminhe um oficio para 241 

o gabinete com essa solicitação para que seja tomada as providências. A Sr.ª 242 
Olivia menciona que esteve no CONDEPHAT essa semana e percebeu que 243 
além dos processos de tombamento de alguns prédios de Cruzeiro que já 244 

estão em andamento, descobriu também que está em processo de 245 
tombamento o BATEDOR, o que achou de muita importância para o município 246 

e que irá buscar mais informações. Cita que com respeito a Rotunda, foi feito 247 
um estudo e não foi encontrado nenhuma lei que cria o Centro Cultural 248 
Rotunda. O Sr. Rogério Miranda compartilha que a existência da Rotunda é um 249 

convenio entre a Maxion e a Prefeitura. A Sr.ª Olivia diz que tem uma lei, 250 
mencionando que será feito um convênio e que a mesma irá atrás de maiores 251 

informações com respeito a isso para depois fazer algum encaminhamento a 252 
prefeitura se necessário. Diz também que ira precisar do aval do Sr. Prefeito, o 253 

COMPRESP irá entrar com processos para captação de recursos para 254 
restauros no museu junto ao PROAC.  255 
EDENILSON ROGÉRIO DA CUNHA - COMUS 256 
O Sr. Edenilson inicia sua fala dizendo que como trabalhador da santa casa, 257 
cita que já houve notáveis melhoras nessa gestão, devido a intervenção, no 258 

que diz respeito ao atendimento dos para com os munícipes e pede o que o Sr. 259 
Prefeito tem a dizer sobre isso. Com respeito ao Conselho de Saúde, informa 260 
que o mesmo já na ultima reunião foi totalmente reformulado e foram formadas 261 
comissões de projetos e estudo da prestação de contas. Só que um dos 262 
grandes problemas que o conselho já enfrenta a tempos é que a 263 
finanças sempre manda o relatório do quadrimestre em cima da 264 
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hora para ser estudado e depois possivelmente aprovado, o que dificulta em 265 

muito os trabalhos do conselho e pleiteia junto ao Sr. Prefeito um contato mais 266 
estreito junto ao financeiro para que seja enviado ao conselho um relatório de 267 
prestação de contas mensal, favorecendo assim a aprovação do mesmo ao 268 
final do quadrimestre e o não barramento de verbas para a saúde do município. 269 
O Sr. Prefeito diz que com respeito ao relatório financeiro, concorda com o que 270 

foi dito e acha viável o proposto, solicitando somente que se coloque em 271 

sintonia a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Finanças para que se de 272 

andamento no pedido feito. Com respeito a intervenção o Sr. Prefeito diz saber 273 
que a mesma teve um começo, terá que ter um meio e um fim. Sabe também 274 
que apesar de ainda não estar ideal, o atendimento da santa casa esta melhor 275 
desde o inicio de sua gestão, o relacionamento com os funcionários esta em 276 

dia com uma pequena ressalva de apenas alguns detalhes no que diz respeito 277 
a férias vencidas, o repasse da prefeitura esta em dia e que com respeito a 278 
dividas herdadas será o próximo passo a ser tomado para resolver, fazendo 279 

uma gestão compartilhada, para resgatar a Santa Casa no seu formato original.       280 
ROGÉRIO MIRANDA – CASA DOS CONSELHOS 281 

O Sr. Rogério Miranda traz como primeira demanda a presença do poder 282 
publico mais ciente nas reuniões tanto da Casa como nos conselhos nela 283 
lotados. Diz com respeito a reunião que acontece no momento, que a mesma 284 

possa ser bimestral ou trimestral para que os laços entre poder executivo, 285 

secretarias e conselhos municipais possam se estreitar cada vez mais e o Sr. 286 
Prefeito de imediato já diz que ser viável que sejam reuniões trimestrais e que 287 
ira organizar isso. O Sr. Rogério faz ainda solicitações pontuais, das quais 288 

dependem o bom funcionamento da Casa como uma linha telefônica que há 289 
muitos anos não temos, um bom acesso de internet para que não somente a 290 

Casa mas também os conselhos possam realizar determinados trabalhos a 291 
contento. O Sr. Rogério faz o pedido ao Sr. Prefeito para que se faca um 292 
decreto designando o espaço atualmente utilizado, como sendo a sede 293 

definitiva da Casa dos Conselhos, para que a exemplo dos ocorridos quando a 294 
mesma funcionava na rua 10 e na rua 7 não ocorra novamente, pois o Sr. 295 

Prefeito hoje tem uma visão favorável, o próximo pode não ter. Por isso a 296 
necessidade de que esse pedido vire realidade, para que continuemos com o 297 

ótimo espaço em que a casa se encontra hoje. Como ultima solicitação o Sr. 298 
Rogério fala da necessidade de uma reforma no prédio municipal em que a 299 
casa encontra-se. Passa as mãos do Sr. Prefeito o projeto de reforma 300 
confeccionado pela Sr.ª Olivia Costa e juntamente com ela explica que não 301 
será uma reforma violenta e nem caro, mas funcional, pois como mostra o 302 

projeto 90% das paredes internas serão aproveitadas, reforma esta que ira 303 
melhorar a viabilidade da Casa. O Sr. Prefeito diz que de imediato ira resolver a 304 
falta do telefone e a melhoria da internet. Os outros pedidos, diz que tomara 305 
providencias após o recebimento da Ata da Reunião.              306 
RODOLFO SCAMILLA – SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E 307 
OBRAS 308 
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O Sr. Rodolfo diz que após ouvir todas as colocações e também ler o que foi 309 

pleiteado junto ao Sr. Prefeito durante o período eleitoral, tem a visão, como 310 
participante do CMDPD, de que apesar da falta de membros do poder 311 
executivo nas reuniões dos conselhos em geral, sendo uma falha grande, 312 
salienta que o acesso dos mesmos junto a atual gestão é muito maior do que 313 
com a anterior, que era quase nula. Sugere aos presentes que trabalhem para 314 

que suas demandas, dentro do possível, virem LEIS para que o próximo 315 

Prefeito(a) não possa revogar o trabalho que hoje está sendo feito, tendo já 316 

como exemplo o Plano de Turismo, Plano de Segurança Pública em 317 
desenvolvimento e o inicio do Plano de Mobilidade Urbana.  318 
ROGÉRIO MIRANDA – CASA DOS CONSELHOS 319 
Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos presidentes presentes, o Sr. 320 

Rogério Miranda finaliza então a reunião, agradecendo a presença de todos os 321 
colendos Presidentes e Articuladores, da atenção total dada pelo Sr. Prefeito 322 
as reivindicações  feitas sendo lavrado a presente ata servindo da lista de 323 

presença com assinatura dos presentes, e assinada pelo presidente da 324 
Plenária e demais membros administrativos da casa. 325 

 326 
 327 
 328 

 329 
 330 

 331 
 332 

 333 
 334 

   Rogério Miranda                    Marcelo Luiz Fonseca               Isabela Mayara Cândido 335 
  Presidente do CMI               Secretário Administrativo            Secretária Administrativa 336 
Presidente da Plenária                 Casa dos Conselhos                                                            337 

 338 
 339 

 340 
 341 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos 342 
Conselhos; registre-se e arquive-se em atendimento ao principio da 343 
publicidade dos atos administrativos e em observância aos preceitos 344 
contidos na Lei Orgânica Municipal. 345 

 346 
 347 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes 348 
de conselhos via e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o 349 
dia 16/05/2018, no horário de 14h, caso contrario a mesma a partir desta data 350 
estará automaticamente aprovada. 351 
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ATA Nº  058/2017 1 

 2 
Aos dez dias do mês de maio de dois mil e dezoito, as 8h30m o Presidente da Plenária 3 

da Casa dos Conselhos, vendo que em primeira chamada não havia quorum, declarou 4 

que a reunião deveria ser iniciada 30 minutos após. Decorridos os 30 minutos após a 5 

primeira chamada, o Sr. Rogério verificou apenas a presença da Sr. Fernando 6 

Gonçalves, Presidente do CMPDAC; a Sr.ª Terezinha Barros, Representante do CMAS; 7 

o Sr. Hamilton Barbosa, Representante do CMDPD e o Sr. Rogério Miranda, 8 

Representante do CMI. Verificando que ainda não havia quorum qualificado, o Sr. 9 

Rogério, em consenso com os presentes, declarou DESERTO A PRESENTE 10 

REUNIÃO, fato tal que irá ser comunicado a todos os Presidentes dos Conselhos 11 

Municipais de Cruzeiro lotados na Casa que não justificaram sua ausência. Para constar 12 

foi lavrada a presente ata de deserto, que vai assinada pelo Presidente da Plenária e 13 

Secretário Administrativo da Casa dos Conselhos.     14 

 15 
 16 

 17 
 18 
 19 

 20 

 21 
 22 
 23 

   Rogério Miranda             Marcelo Luiz Fonseca 24 

  Presidente do CMI                                                                Secretário Administrativo 25 
Presidente da Plenária                                                                 Casa dos Conselhos 26 
 27 
 28 
 29 

 30 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; 31 
registre-se e arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos 32 

administrativos e em observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica 33 
Municipal. 34 
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ATA Nº  059/2018 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2018 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SR. ROGÉRIO MIRANDA 9 
 10 
SECRETÁRIO 11 
MARCELO LUIZ FONSECA 12 
 13 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 14 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS 15 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA 16 
Olivia Mendes Costa – COMPRESP 17 
Tébio Neves - COMTUR 18 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 19 
Mariângela M.M Guimarães – FUNDEB  20 
Rosilene Torres Placito Cardoso – CME 21 
Sérgio Alexandre Mota – CMCN - REPRESENTADO 22 
Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA  23 
Cleide Luciana Costa Matoso – CAE 24 
Marly Margarida Valente de Andrade - REPRESENTADA 25 
Mauro Ferreira da Rocha – CMAS - REPRESENTADO 26 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG 27 
Marta Villela – CMDPD – REPRESENTADA 28 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC - REPRESENTADO 29 
Rogério Silvério Pereira - COMAD – FALTA JUSTIFICADA 30 
Raquel Vilela – CMDM 31 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 32 
VISITANTES E CONVIDADOS 33 
Rogério Miranda – CMI/CASA DOS CONSELHOS 34 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS 35 
Marina Jordam Gonçalves – CMPDAC 36 
Hamilton Barbosa – CMDPD – FALTA JUSTIFICADA 37 
IV – ORDEM DO DIA: 38 
Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes Gerais 39 
dos Presidentes dos Conselhos. 40 
ROGÉRIO MIRANDA 41 
Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da Casa dos 42 
Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, 43 
agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e 44 
convidados, O Sr. Rogério lembra a todos os presentes para que os informes da casa não 45 
ultrapassem de 45 min. e os informes dos senhores presidentes não ultrapassem mais do que 10 46 
min., para que a nossa reunião não ultrapasse mais do que 2h de discussões. Sem nenhuma 47 
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oposição todos concordam. O Sr. Rogério diz que, com respeito a presença de conselheiros 48 
membros do poder publico, se o funcionário tiver que se ausentar de suas funções para 49 
participar dos trabalhos do conselho, é devidamente emitido pela Casa dos Conselhos uma 50 
declaração, amparada por Lei, que abone as horas em que ele(a) esteja fora do seu local de 51 
trabalho. O Sr. Rogerio lamenta ainda os ausentes e justificando a falta do Sr. Rogério Silvério e 52 
do Sr. Hamilton Barbosa por causa do falecimento da Sra Paula, conselheira do CMCN. A 53 
SEMEC solicitou a Casa dos Conselhos para que fizesse um pleito para renovação do CAE, o 54 
qual já esta na faze final. Pergunta também sobre informações da recomposição do FUMDEB 55 
como está, se tem edital de convocação, mas devido a falta da presidente e de um representante 56 
do conselho, o mesmo diz que irá atrás de informações.  Diz também que as solicitações básicas 57 
para a casa feitas na reunião do prefeito até agora não foram atendidas. Delibera então o envio 58 
de um oficio ao alcaide cobrando as promessas feitas.  59 

ELIAS ADRIANO 60 
O Sr. Elias Informa sobre a perda de um conselheiro também, o Sr. Vicente, membro sempre 61 
presente e ativo e diz também que para quem conhece, o Sr. Caio está internado em Taubaté 62 
com problemas de saúde sérios e que está aguardando mais informações. Fala que a semana do 63 
meio ambiente teve que ser adiada devido a greve dos caminhoneiros. Diz também sobre o 64 
aguardo na saída de documentos referentes ao bosque no quesito segurança e também sobre 65 
detalhes da lei de arborização municipal, no que tange a poda de arvores.  Fala sobre uma 66 
denuncia vinda do bairro do batedor, sobre o desvio de um rio em uma fazenda. Averiguações 67 
oficiais junta a prefeitura e a policia ambiental já estão sendo feitas e provavelmente na próxima 68 
reunião já teremos novidades. 69 

MARINA JORDAM GONÇALVES 70 
A Sra Marina informa que já receberam as indicações do poder publico, o Sr. Alvimar e a Sra 71 
Érica, e que na próxima reunião será feita uma eleição suplementar para vice presidente e 2 72 
secretária.  73 

TÉBIO NEVES 74 
O Sr Tébio informa sobre a participação no congresso de turismo ocorrido em Cruzeiro e que 75 
foi muito significante para o COMTUR  a participação neste congresso, pois foram feitas muitas 76 
pontuações importantes sobre o turismo no município. Sobre o FUMTUR diz que o assunto não 77 
está andando, por conta das vacâncias nas reuniões do conselho e que o mesmo acha que não é o 78 
momento para dar continuidade no assunto por falta de quorum nas reuniões. 79 

MARIA TEREZINHA BARROS 80 
A Sra Terezinha do CMAS informa que no mês de maio não teve reunião do conselho. Porem 81 
informa que algumas pontuações feitas na reunião com o prefeito estão sendo cumpridas e que 82 
haverá um concurso publico que comtemplara algumas vagas para assistentes sociais. Porem o 83 
Sr. Rogério complementa que mesmo assim não irá suprir as demandas atuais. 84 

EDENILSON ROGÉRIO DA CUNHA 85 
o Sr. Edenilson informa com respeito ao COMUS que a saúde no município ainda precisa de 86 
muitas melhorias, mas que como noticia boa diz a lavanderia da santa casa foi reativada 87 
novamente, graças a uma parceria com a Sra Olivia e que isso está gerando uma economia 88 
muito grande, pois as roupas eram mandadas para Taubaté, para serem lavadas o que gerava um 89 
custo muito grande para a santa casa principalmente por causa do transporte. O Sr. Rogério 90 
como membro do COMUS complementa a fala do Sr. Edenilson dizendo que é bem provável 91 
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que nos próximos meses é provável que Cruzeiro volte a ter o seu velório municipal e como 92 
conseqüência o serviço funerário gratuito, o que seria uma ótima aquisição para a população 93 
mais carente. 94 

OLIVIA MENDES COSTA 95 
A Sra Olivia informa que estão no acompanhamento da reforma do capitólio e que com respeito 96 
ao solar dos rosseti, na questão da pintura a mão nas paredes terá que ser feita por outros meios, 97 
diferente do que se havia cogitado antes. Com respeito ao Museu Major Novaes está sendo 98 
analisado o restauro do acervo e posteriormente partindo para o cemitério dos escravos que fica 99 
na propriedade também. Informa também que mês passado não houve reunião do conselho, pois 100 
por coincidência no mesmo dia houve reunião do uso e ocupação de solo. 101 

ROGÉRIO MIRANDA 102 
Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos presentes, o Sr. Rogério Miranda finaliza então a 103 
reunião, agradecendo a presença de todos os colendos Presidentes, Articuladores e Convidados 104 
sendo lavrado a presente ata servindo da lista de presença com assinatura dos presentes, e 105 
assinada pelo presidente da Plenária e demais membros administrativos da casa. 106 
 107 

 108 

 109 
 110 
 111 

 112 
 113 
 114 

 115 
 116 

   Rogério Miranda             Marcelo Luiz Fonseca 117 
  Presidente do CMI                                                                Secretário Administrativo 118 

Presidente da Plenária                                                                 Casa dos Conselhos 119 

 120 
 121 
 122 
 123 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 124 
arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos administrativos e em 125 
observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. 126 
 127 
 128 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos via e-129 
mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 02/07/2018, caso contrario a 130 
mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 131 
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ATA Nº  060/2018 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 

 4 

REALIZADA EM 04 DE JULHO DE 2018 5 

 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SR. ROGÉRIO MIRANDA 9 

SECRETÁRIO 10 
MARCELO LUIZ FONSECA 11 
 12 

I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 13 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 14 

Elias Adriano dos Santos - COMDEMA  15 

Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  16 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 17 
Manoel Correa da Silva Junior - CEMEL 18 

II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 19 
Mariângela M.M Guimarães – FUNDEB – FALTA JUSTIFICADA 20 

Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – FALTA JUSTIFICADA  21 
Rosilene Torres Placito Cardoso – CME – FALTA JUSTIFICADA 22 
Sérgio Alexandre Mota – CMCN - REPRESENTADO 23 

Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA  24 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE – FALTA JUSTIFICADA 25 
Mauro Ferreira da Rocha – CMAS - REPRESENTADO 26 

Fábio E.E Teixeira – CONSEG 27 
Marta Villela – CMDPD 28 

Raquel Vilela – CMDM – FALTA JUSTIFICADA 29 
Tébio Neves – COMTUR 30 

Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP – FALTA JUSTIFICADA 31 

III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS 32 
CONSELHOS, VISITANTES E CONVIDADOS 33 
Rogério Miranda – CMI/CASA DOS CONSELHOS 34 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS 35 
Marina Jordam Gonçalves – CMPDAC 36 
Hamilton Barbosa – CMDPD – FALTA JUSTIFICADA 37 

IV – ORDEM DO DIA: 38 
Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes 39 
Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 40 

ROGÉRIO MIRANDA 41 
Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da 42 

Casa dos Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em 43 
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segunda chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, 44 

articuladores e convidados, O Sr. Rogério lembra a todos os presentes para que os 45 

informes da casa não ultrapassem de 45 min. e os informes dos senhores presidentes não 46 

ultrapassem mais do que 10 min., para que a nossa reunião não ultrapasse mais do que 47 

2h de discussões. Sem nenhuma oposição todos concordam. O Sr. Rogério diz que, com 48 

respeito a presença de conselheiros membros do poder publico, se o funcionário tiver 49 

que se ausentar de suas funções para participar dos trabalhos do conselho, é 50 

devidamente emitido pela Casa dos Conselhos uma declaração, amparada por Lei, que 51 

abone as horas em que ele(a) esteja fora do seu local de trabalho. Apresenta ainda a ata 52 

059 de 06/06/2018 salientando que a mesma foi antecipadamente enviada por e-mail. 53 

Tendo em vista que todos os presentes já estão cientes do conteúdo da ata acima citada e 54 

não havendo objeção, a mesma fica aprovada sem restrição. O Sr. Rogério traz ao 55 

conhecimento de todos também sobre a aquisição de uma linha telefônica que já está em 56 

funcionamento na Casa dos Conselhos e de um sinal de internet de 8GB que 57 

possibilitará um upgrade nos trabalhos diários. Ressalta ainda que esses serviços foram 58 

conquistados através de um convênio feito com o Fundo Municipal do Idoso. Informa 59 

também que a partir de agosto será feita a pintura da fachada da Casa e posteriormente 60 

licitação para uma reforma completa.   61 

MARINA JORDAM GONÇALVES 62 
A Sra Marina informa que na ultima reunião do conselho houve a eleição da segunda 63 

secretária e vice-presidente, juntamente com a vinda do Sr Alvimar, como membro 64 

representante do poder publico 65 

MANOEL CORREA JR. 66 

Diz que como único informe do CEMEL, conselho em articulação, iniciou-se uma 67 

conversa com membros da sociedade civil sobre o funcionamento da FADENP. 68 

ELIAS ADRIANO 69 
O Sr. Elias de inicio faz uma explanação sobre a lei de arborização no município de 70 

Cruzeiro, a qual está sendo analisada pelo COMDEMA. Fala também sobre o 71 

documento de uso publico do bosque municipal para celebrar acordo de 72 

responsabilidade de uso entre o poder publico e usuário. Cita ainda que está sendo feito 73 

os trabalhos para a nova composição do conselho  da APA da Mantiqueira. O Sr. Elias 74 

menciona ainda sobre sua participação na ultima reunião do comitê de bacias, 75 

preocupando-se com determinados dados hídricos apresentados referentes a Cruzeiro, 76 

dados estes que podem prejudicar o município futuramente. 77 

ROGÉRIO SILVÉRIO 78 

O Sr. Rogério informa que teria uma reunião com a Sr.ª Secretária de Saúde, para 79 

apresentar as conquistas do COMAD até o momento e solicitar apoio também. Mas 80 

após uma espera de 40 min, não houve a citada reunião. Menciona que será feito um 81 

documento para saber quanto o município dispõe financeiramente em projetos de 82 

prevenção no que tange a usuários de drogas. 83 
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 84 
MARIA TEREZINHA BARROS 85 
A Sra Terezinha do CMAS informa que o Regimento Interno do conselho entrou em 86 

revisão desde a ultima reunião. Faz também uma explanação sobre a parceria com  a 87 

AAP no projeto Operação inverno. O conselho disponibilizou para as instituições uma 88 

cartilha de instrução para a população sobre o que é o SUAS, para um melhor trabalho 89 

com aqueles que se utilizam dos serviços das próprias instituições. Informa também que 90 

será feito novos estudos para um melhor controle de instancia do bolsa família. 91 

SEBASTIÃO SÁVIO DOS SANTOS 92 
O Sr. Sebastião fala sobre as interações que tem sido feitas com o Sr. Rogério Miranda, 93 
visto a posse da nova formação do conselho. Diz também sobre o Convite feito a Sr.ª 94 
Hevelyn e a mesma já informou que se fará presente na próxima reunião do CMI. Será 95 

pleiteado um local de atendimento e melhor acolhimento para os idosos do município de 96 
Cruzeiro. 97 

ROGÉRIO MIRANDA 98 
O Sr. Rogério faz suas explanações finais com respeito a Prestação de Contas 99 

Quadrimestral do COMUS e menciona que a próxima reunião ordinária da Plenária da 100 
Casa será no dia 01/08/2018. Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos presentes, o 101 
Sr. Rogério Miranda finaliza então a reunião, agradecendo a presença de todos os 102 

colendos Presidentes, Articuladores e Convidados sendo lavrado a presente ata servindo 103 
da lista de presença com assinatura dos presentes, e assinada pelo presidente da Plenária 104 

e demais membros administrativos da casa. 105 
 106 
 107 

 108 
 109 

 110 
 111 

 112 
   Rogério Miranda             Marcelo Luiz Fonseca 113 
  Presidente do CMI                                                                Secretário Administrativo 114 
Presidente da Plenária                                                                 Casa dos Conselhos 115 
 116 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; 117 
registre-se e arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos 118 
administrativos e em observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica 119 

Municipal. 120 
 121 

 122 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos 123 
via e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 17/07/2018, caso 124 
contrario a mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 125 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 061/2018 - Reunião Ordinária - 01/08/2018 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

Rua dos Metalúrgicos, nº 77 
Centro – Cruzeiro/SP 
(12) 3145.7810 

ATA Nº  061/2018 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2018 5 
 6 
 7 
 8 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 9 
SR. ROGÉRIO MIRANDA 10 
 11 
SECRETÁRIO 12 
MARCELO LUIZ FONSECA 13 
 14 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 15 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA  16 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  17 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 18 
Manoel Correa da Silva Junior – CEMEL 19 
 20 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 21 
Mariângela M.M Guimarães – FUNDEB – FALTA JUSTIFICADA 22 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – FALTA JUSTIFICADA  23 
Rosilene Torres Placito Cardoso – CME 24 
Sérgio Alexandre Mota – CMCN 25 
Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA  26 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE 27 
Mauro Ferreira da Rocha – CMAS - REPRESENTADO 28 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG 29 
Marta Villela – CMDPD 30 
Raquel Vilela – CMDM 31 
Tébio Neves – COMTUR 32 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP – FALTA JUSTIFICADA 33 
 34 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 35 
VISITANTES E CONVIDADOS 36 
Rogério Miranda – CMI/CASA DOS CONSELHOS 37 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS 38 
Marina Jordam Gonçalves – CMPDAC 39 
 40 
IV – ORDEM DO DIA: 41 
Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes Gerais 42 
dos Presidentes dos Conselhos. 43 
 44 
ROGÉRIO MIRANDA 45 
Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da Casa 46 
dos Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em segunda 47 
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chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e 48 
convidados, O Sr. Rogério lembra a todos os presentes para que os informes da casa não 49 
ultrapassem de 45 min. e os informes dos senhores presidentes não ultrapassem mais do que 10 50 
min., para que a nossa reunião não ultrapasse mais do que 2h de discussões. Sem nenhuma 51 
oposição todos concordam. O Sr. Rogério diz que, com respeito a presença de conselheiros 52 
membros do poder publico, se o funcionário tiver que se ausentar de suas funções para 53 
participar dos trabalhos do conselho, é devidamente emitido pela Casa dos Conselhos uma 54 
declaração, amparada por Lei, que abone as horas em que ele(a) esteja fora do seu local de 55 
trabalho. Apresenta ainda a ata 060 de 04/07/2018 salientando que a mesma foi 56 
antecipadamente enviada por e-mail. Tendo em vista que todos os presentes já estão cientes do 57 
conteúdo da ata acima citada e não havendo objeção, a mesma fica aprovada sem restrição. O 58 
Sr. Rogério novamente lamenta a ausência de pelo menos 90% da Plenária da Casa salientando 59 
que é muito triste aqueles que não comparecem, mas querem fazer politicas publicas sem 60 
comprometimento, sem participação nas reuniões. Ressalta mais uma vez também algumas das 61 
conquistas que a Casa vem tendo, como a linha telefônica que está possibilitando aos conselhos 62 
uma grande agilidade e melhoria em seus trabalhos, bem como a Internet de 1 GB que temos 63 
agora. Diz também que em um encontro com o Exmo Sr. Prefeito, o mesmo disse que está para 64 
a sair a reforma as Casa entre final de Agosto, inicio de Setembro. O Sr. Rogério diz também 65 
que já no inicio de setembro já é época de marcar uma nova reunião entre o Alcaide e a Plenária 66 
da Casa e aí ocasionando a presença ate mesmo dos que não comparecem em nossas reuniões 67 
dos Presidentes. Salienta também que de acordo com o exposto pelo tribunal de contas no que 68 
tange a formação de conselhos, que devem sempre ser a partir de então precedidas de um edital, 69 
será enviado a cada Presidente de Conselho uma Convocação nos moldes de edital, para a 70 
eleição do Novo Presidente da Plenária da Casa, dando todas as diretrizes de como será 71 
procedido esse processo. Vale lembrar que após a leitura da Convocação/Edital, todos os 72 
presidentes presentes aprovam o exposto. 73 

 74 
ELIAS ADRIANO 75 
O Sr. Elias faz a sua fala na reunião com base em uma apresentação em slides sobre politicas 76 
publicas que se interligam diretamente com os Conselhos Municipais Deliberativos e 77 
Consultivos, compostos por membros do poder público e da sociedade civil. Deixa claro de 78 
inicio que a união entre os envolvidos é de extrema importância para o bom desenvolvimento 79 
dos trabalhos em todas as esferas, frisando mais uma vez que estamos aqui para discutir 80 
politicas publicas e não politicas partidárias. O mesmo salienta que para aqueles que quiserem 81 
revisar algum aspecto em especifico dessa apresentação, o arquivo ficara disponível junto ao 82 
administrativo da Casa para todos que se interessarem e sanar quaisquer eventuais duvidas, se 83 
assim as tiverem. 84 

 85 
FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA GONÇALVES 86 
O Sr. Fernando informa que com respeito ao CMPDAC na ultima reunião do conselho deu-se 87 
continuidade às discussões com respeito a ação judicial por conta do problema com o Fundo do 88 
Conselho, que já foi dito em reuniões anteriores e que os trabalhos pertinentes ao conselhos 89 
estão sendo realizados sempre a contento. 90 
 91 
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ROGÉRIO SILVÉRIO 92 
O Sr. Rogério informa que a única pendencia que se encontra com respeito a documentação do 93 
conselho é a abertura de uma conta bancaria ligada ao REMAD. Traz ao conhecimento de todos 94 
a realização em Cruzeiro do 1º Forum de Politicas sobre Drogas. Cita que os convites já estão 95 
sendo feitos para os envolvidos com trabalhos relacionados a temática do fórum. Diz que por 96 
incrível que pareça o principal problema que contribuí para esse problema com drogas em 97 
qualquer idade é a falta de comunicação dentro do ambiente familiar, e é um dos principais 98 
temas a serem abordados.  99 
 100 

MANOEL CORREA JR. 101 
Com respeito ao CEMEL, o Sr. Manoel informa que o conselho continua em articulação, sem 102 
maiores informações pertinentes ao momento. 103 
 104 

ROGÉRIO MIRANDA 105 
O Sr. Rogério faz suas explanações finais com respeito a Saúde Municipal, assunto relacionado 106 
ao COMUS e menciona que a próxima reunião ordinária da Plenária da Casa será no dia 107 
05/09/2018. Sem mais nenhuma consideração a fazer pelos presentes, o Sr. Rogério Miranda 108 
finaliza então a reunião, agradecendo a presença de todos os colendos Presidentes, Articuladores 109 
e Convidados sendo lavrado a presente ata servindo da lista de presença com assinatura dos 110 
presentes, e assinada pelo presidente da Plenária e demais membros administrativos da casa. 111 
 112 

 113 
 114 
 115 

 116 
 117 

 118 

   Rogério Miranda             Marcelo Luiz Fonseca 119 
  Presidente do CMI                                                                Secretário Administrativo 120 

Presidente da Plenária                                                                 Casa dos Conselhos 121 
 122 

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; 123 

registre-se e arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos 124 
administrativos e em observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica 125 
Municipal. 126 
 127 
 128 

Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos 129 

via e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 31/08/2018, caso 130 

contrario a mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 131 
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ATA Nº  062/2017 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 05 DE SETEMBRO DE 2018 5 
 6 
 7 
 8 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 9 
SR. ROGÉRIO MIRANDA 10 
 11 
SECRETÁRIA 12 
ISABELA MAYARA CANDIDO 13 
 14 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 15 
Hamilton Barbosa – CMC 16 
Dante José Canella Olivas 17 
Sebastião Ferraz - CMI 18 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA  19 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 20 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP 21 
Manoel Correa da Silva Junior – CEMEL 22 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 23 
Sérgio Alexandre Mota – CMCN - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 24 
Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 25 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 26 
Mauro Ferreira da Rocha – CMAS - REPRESENTADO 27 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 28 
Marta Villela – CMDPD - REPRESENTADA 29 
Tébio Neves – COMTUR – FALTA JUSTIFICADA 30 
Mariângela M.M Guimarães – FUNDEB – FALTA JUSTIFICADA 31 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC – FALTA JUSTIFICADA  32 
Raquel Vilela – CMDM - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 33 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – FALTA JUSTIFICADA  34 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 35 
VISITANTES E CONVIDADOS 36 
José Antonio do Carmo Cruz – CMDCA – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 37 
Rogério Miranda – CMI/CASA DOS CONSELHOS 38 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS – FALTA JUSTIFICADA 39 
Hamilton Barbosa – CMDPD 40 
Robert Henrique de Lima – CMCN – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 41 
Isabela Mayara Candido – CASA DOS CONSELHOS  42 
IV – ORDEM DO DIA: 43 
Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes Gerais 44 
dos Presidentes dos Conselhos. 45 
ROGÉRIO MIRANDA 46 
Ao cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da Casa 47 
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dos Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em segunda 48 
chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e 49 
convidados, O Sr. Rogério lembra a todos os presentes para que os informes da casa não 50 
ultrapassem de 45 min. e os informes dos senhores presidentes não ultrapassem mais do que 10 51 
min., para que a nossa reunião não ultrapasse mais do que 2h de discussões. Sem nenhuma 52 
oposição todos concordam. O Sr. Rogério diz que, com respeito a presença de conselheiros 53 
membros do poder publico, se o funcionário tiver que se ausentar de suas funções para 54 
participar dos trabalhos do conselho, é devidamente emitido pela Casa dos Conselhos uma 55 
declaração, amparada por Lei, que abone as horas em que ele(a) esteja fora do seu local de 56 
trabalho. Apresenta ainda a ata 061 de 01/08/2018 salientando que a mesma foi 57 
antecipadamente enviada por e-mail. Tendo em vista que todos os presentes já estão cientes do 58 
conteúdo da ata acima citada e não havendo objeção, a mesma fica aprovada sem restrição. 59 
Inicia os informes da Casa por dar as boas vindas ao Sr. Dante Olivas, empossado como novo 60 
presidente do Conselho Municipal de Educação. O Sr. Rogério diz que em conversa com o Sr. 61 
Sebastião, Presidente do CMI, o qual trabalha na área de imprensa em nossa cidade, menciona 62 
que o mesmo trouxe a ideia de fazer um informativo impresso trimestral da Casa, onde casa 63 
conselho teria seu espaço e seria entregue gratuitamente aos munícipes. Colocando em votação 64 
junto aos presentes, todos aprovam sem restrição. O Sr. Rogério diz também que em um 65 
encontro com o Sr. Prefeito aproveitou a oportunidade para novamente falar sobre assuntos 66 
pertinentes a Casa, onde já se agendou uma próxima reunião com os presidentes dos conselhos 67 
após a eleição do novo presidente da plenária. Informa também que ainda estamos no aguardo 68 
do decreto municipal prometido pelo prefeito, designando o prédio atual, em que nos 69 
encontramos, como sede definitiva da Casa. Informa ainda que a eleição do pleito do CMAS 70 
será em 12/09/2018 em nossa sede. O Sr. Rogério faz leitura de um oficio que o Comad enviou 71 
à SEMUS com cópia a Casa dos Conselhos, com respeito a Lei do Termo de Adesão do 72 
Programa Recomeço, com algumas indagações. O pleno, sem restrição, após as considerações 73 
do Sr. Rogério, aprovam para que se faça um oficio da Casa em apoio ao exposto, conforme 74 
solicitado pelo Sr. Presidente do COMAD, finalizando assim os informes da Casa. 75 

SEBASTIÃO DOS SANTOS 76 
Em relação ao CMI, Sr. Sebastião informa que no dia 29 de setembro de 2018, na praça 9 de 77 
julho, acontecera uma manhã de lazer voltada aos idosos com várias atividades de interação e 78 
convida a todos os conselhos que compareçam para prestigiar o evento realizado em parceria 79 
com o núcleo de apoio ao artesão. 80 

DANTE OLIVAS  81 
Como já mencionado pelo Sr. Rogério, o Sr. Dante se apresenta como membro da APEOESP e 82 
atual presidente empossado no Conselho Municipal de Educação. Agradece a confiança dos 83 
envolvidos em sua indicação para a presidência do conselho e se coloca a disposição da plenária 84 
para quaisquer demandas. 85 
HAMILTON BARBOSA 86 
Informa que com respeito ao Conselho Municipal de Cultura, o qual está como Presidente, que 87 
o município aderiu ao programa nacional de cultura, mas não concluiu. Isso necessita de 88 
Conferencia, Consulta Publica, trabalhos estes é claro em conjunto com o conselho. Cita que em 89 
um mês de trabalho, já conseguiu trazer um workshop de teatro para o município, para unir os 90 
grupos teatrais de cruzeiro, evento esse que será feito na rotunda, já com várias adesões. 91 
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Conseguiu também reunir os representantes do músicos cruzeirenses para uma boa articulação 92 
em politicas publicas. 93 
OLIVIA COSTA 94 
A Sr.ª Olivia traz ao conhecimento da plenária, que em sua ultima reunião, o COMPRESP criou 95 
uma comissão de obras para fiscalizar as reformas dos prédios na cidade considerados como 96 
patrimônio publico, a exemplo da reforma que ocorre no Solar dos Rosseti, a Revitalização da 97 
Linha Férrea e o Centro Cultural Rotunda. 98 

ELIAS ADRIANO 99 
No que diz respeito ao COMDEMA, em síntese, o Sr. Elias informa que fechou os trabalhos 100 
sobre a Lei de Arborização Municipal, os documentos que regularizam o Uso Publico do 101 
Bosque. Informa que no dia 25 do mês corrente haverá na Casa dos Conselhos um debato dobre 102 
o Manancial do Batedor. Inclusive em apoio ao COMDEMA a Casa dos Conselhos se dispõe a 103 
fazer um oficio com respeito ao assunto para a Promotoria Publica.  104 

ROGÉRIO SILVÉRIO 105 
O Sr. Rogério traz ao conhecimento de todos que houve em agosto a realização em Cruzeiro do 106 
1º Forum de Politicas sobre Drogas. Diz que convites foram feitos e enviados aos envolvidos e 107 
interessados com trabalhos relacionados a temática que foi discutida no fórum. Diz que por 108 
incrível que pareça o principal problema que contribuí para esse problema com drogas em 109 
qualquer idade é a falta de comunicação dentro do ambiente familiar, e foi um dos principais 110 
temas abordados.  111 

ROGÉRIO MIRANDA 112 
O Sr. Rogério faz suas explanações finais e sem mais nenhuma consideração a fazer pelos 113 
presentes, o Sr. Rogério Miranda finaliza então a reunião, agradecendo a presença de todos os 114 
colendos Presidentes, Articuladores e Convidados sendo lavrado a presente ata servindo da lista 115 
de presença com assinatura dos presentes, e assinada pelo presidente da Plenária e demais 116 
membros administrativos da casa 117 
 118 
 119 
 120 

 121 
   Rogério Miranda                    Marcelo Luiz Fonseca               Isabela Mayara Cândido 122 

  Presidente do CMI               Secretário Administrativo            Secretária Administrativa 123 
Presidente da Plenária                 Casa dos Conselhos                                                            124 
 125 
 126 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 127 
arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos administrativos e em 128 
observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. 129 

 130 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos 131 

via e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 03/10/2018, caso 132 
contrario a mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 133 

 134 
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ATA Nº  063/2018 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 

 4 

REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2018 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
ROGÉRIO MIRANDA 9 
 10 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA ELEITO 11 
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 12 
 13 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 14 
MARCELO LUIZ FONSECA 15 

 16 

I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 17 
Edenilson Rogério da Cunha - COMUS  18 
Dante José Canella Olivas - CME 19 

Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 20 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS 21 

Elias Adriano dos Santos - COMDEMA  22 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  23 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 24 

Raquel Vilela – CMDM 25 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP 26 

Hamilton Barbosa – CMC 27 

Manoel Correa da Silva Junior – CEMEL 28 

II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 29 
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – AUSENCIA SEM JUSTIFICATIVA 30 

Sérgio Alexandre Mota – CMCN - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 31 
Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 32 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 33 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 34 
Marta Villela – CMDPD - REPRESENTADA 35 

Tébio Neves – COMTUR – FALTA JUSTIFICADA 36 

III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS 37 
CONSELHOS, VISITANTES E CONVIDADOS 38 
Regina Fili – CMDCA 39 
Rogério Miranda – CMI/CASA DOS CONSELHOS 40 
Hamilton Barbosa – CMDPD 41 
Robert Henrique de Lima – CMCN – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 42 

Roberval José Évola da Silva – COMUS 43 
Marina Jordam - CMPDAC 44 
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IV – ORDEM DO DIA: 45 
Informes Gerais da Casa dos Conselhos por parte do Presidente da Plenária e Informes 46 
Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 47 

ROGÉRIO MIRANDA 48 
Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da 49 

Casa dos Conselhos, o Sr. Rogério Miranda declara aberta a reunião da plenária em segunda 50 

chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores 51 

e convidados. O Sr. Presidente inicia sua fala dizendo que chegou até a Casa dos Conselhos 52 

uma carta anônima, com o intuito de denegrir a imagem pessoal e profissional do Sr. 53 

Sebastião Ferraz, Presidente do CMI. O Sr. Rogério ainda diz que não irá ler a carta, em 54 

consideração e estima ao Sr. Sebastião que é uma pessoa que goza de sua total confiança 55 

profissional e além de ser um excelente amigo e companheiro de trabalho. O Senhor 56 

Presidente da Plenária também realizou uma defesa do Sr. Sebastião, inclusive fazendo uso 57 

de Leis, a  exemplo Código Penal e outras. Tendo em vista as falas de alguns presidentes, o 58 

Sr. Sebastião solicita para que o assunto se encerre ali e diz ainda que sua vida é um livro 59 

aberto para quer quiser chegar até ele pessoalmente e lhe perguntar o que quiserem.  O Sr. 60 

Rogério Miranda passa ao próximo assunto que é a Eleição do novo Presidente da 61 

Plenária/Coordenador da Casa dos Conselhos. O Sr. Rogério diz que dentro dos parâmetros 62 

e prazo estipulados no edital de convocação para tal eleição, somente o Presidente do CMI 63 

colocou-se à disposição para assumir o cargo de presidente da plenária/coordenador da casa, 64 

protocolando um oficio junto a secretaria da Casa. O Sr Rogério Silvério do COMAD 65 

indaga o Sr. Rogério Miranda sobre a representação do Sr. Sebastião no Conselho do Idoso e 66 

qual organização ele representa. O Sr Rogério Miranda informa que ele representa a Casa de 67 

Davi. O presidente do COMAD questiona e afirma que o candidato não pode representar a 68 

“Casa de Davi e nem a Casa de Debora” pois ambas não tem personalidade jurídica 69 

legalmente reconhecida. Salienta ainda que, como presidente do COMAD tem o dever de 70 

informar tal situação e que inclusive ele próprio colaborou com o Pr Rodrigo na elaboração 71 

do estatuto e registro da associação da qual o pastor será o presidente e o Sr Sebastião o 72 

Vice-presidente. O Sr Sebastião informa que é o representante do Ministério Peniel da Igreja 73 

do pastor Rodrigo e que os trabalhos são vinculados a igreja. O Sr Rogério Miranda 74 

apresenta o oficio da representação do Sr Sebastião no Conselho do Idoso. O presidente do 75 

COMAD verifica o oficio e diz que esta errado por ter logotipo da associação Dunamis 76 

(associação ainda não constituida) e CNPJ da igreja. O Sr Presidente diz que não tem 77 

problemas quanto ao fato apresentado. Apesar de algumas ressalvas  feitas por alguns 78 

presidentes, com a anuência da maioria dos presentes, o Sr. Sebastião Ferraz é empossado 79 

como novo Presidente da Plenária/Coordenador da Casa dos Conselhos, tendo aí três votos 80 

contra, sendo estes da Sr.ª Raquel, Sr. Hamilton e Senhor Rogério Silvério, e oito votos 81 

favoráveis, sendo estes O Sr. Edenilson, O Sr. Dante Olivas, O Sr. Sebastião, A Sr.ª 82 

Terezinha Barros, O Sr. Elias Adriano, O Sr. Fernando Gonçalves, A Sr.ª Olivia Costa e a 83 

Sr.ª Regina Fili, como representante legal do CMDCA.  84 
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O Sr. Sebastião agradece o apoio recebido dos votos favoráveis que recebeu, fazendo 85 

também elogios ao Sr. Rogério Miranda pelos trabalhos realizados na Casa durante seu 86 

mandato e salienta ainda que seu intuito é dar continuidade nos projetos do Sr. Rogério e 87 

para isso diz contar com o apoio de todos os Presidentes dos Conselhos Municipais de 88 

Cruzeiro, encerrando assim sua fala para o momento. O Sr. Rogério Silvério, Presidente do 89 

COMAD recomenda agora, após aprovação do candidato Sr Sebastião pela maioria do 90 

plenário, que qualquer outro questionamento deve ser apresentado em outra ocasião, se 91 

assim os presentes desejarem fazer, para que por hora evite-se atritos desnecessários. 92 

INFORMES GERAIS 93 
Os Senhores(as) Edenilson – COMUS, Dante – CME, Maria Terezinha – CMAS, Elias 94 
Adriano – COMDEMA, Fernando Gonçalves – CMPDAC, Rogério Silvério – COMAD, 95 

Raquel Vilela – CMDM, Olivia Costa – COMPRESP, Hamilton Barbosa – CMC e Manoel 96 

Junior – CEMEL, fazem suas rápidas considerações pertinentes aos seus Conselhos de 97 
direito, parabenizando novamente o Sr. Sebastião pela pela eleição ocorrida. O Sr. Roberval, 98 

Vice-Presidente do Comus, sugere para que em dezembro em especial no dia 10/12, dia dos 99 
direitos humanos, se faça um evento especial na câmara municipal em comemoração aos 10 100 

anos de existência da Casa dos Conselhos. O mesmo por solicitação do Presidente da 101 
Plenária e com a aprovação dos presentes diz que ficara encarregado das articulações dos 102 
eventos. O Sr. Sebastião faz suas explanações finais e sem mais nenhuma consideração a 103 

fazer pelos presentes, o mesmo finaliza então a reunião, agradecendo a presença de todos os 104 
Presidentes, Articuladores e Convidados sendo lavrado a presente ata servindo da lista de 105 
presença com assinatura dos presentes, e assinada pelo presidente da Plenária e demais 106 

membros administrativos da casa 107 
 108 

 109 

 110 
 111 
    Rogério Miranda           Sebastião Sávio Ferraz dos Santos        Marcelo Luiz Fonseca 112 
Presidente da Plenária          Presidente Eleito da Plenária          Secretário Administrativo 113 
 Casa dos Conselhos                 Casa dos Conselhos                        Casa dos Conselhos                                            114 

 115 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 116 
arquive-se em atendimento ao principio da publicidade dos atos administrativos e em 117 
observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. 118 
 119 

Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos via 120 

e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 30/11/2018, caso contrario a 121 

mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada. 122 
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ATA Nº  064/2018

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS

REALIZADA EM 05 DE DEZEMBRO DE 2018

PRESIDENTE DA PLENÁRIA
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO
MARCELO LUIZ FONSECA

I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES
Edenilson Rogério da Cunha - COMUS 
Robert Henrique de Lima – CMCN
Iris Rodrigues dos dos Santos – CMDCA
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC 
Rogério Silvério Pereira – COMAD
Tébio Neves – COMTUR
Raquel Vilela – CMDM
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP
Hamilton Barbosa – CMC
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 
Manoel Correa da Silva Junior – CEMEL
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – AUSENCIA SEM JUSTIFICATIVA
Dante José Canella Olivas – CME – AUSENCIA JUSTIFICADA
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA
Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA
Marta Villela – CMDPD – REPRESENTADA
Elias Adriano – COMDEMA - REPRESENTADO
III  –  REPRESENTANTES  DOS  PRESIDENTES,  SECRETÁRIOS  DOS  CONSELHOS,
VISITANTES E CONVIDADOS
Regina Fili – CMDCA
Rogério Miranda – CMI
Hamilton Barbosa – CMDPD
Roberval José Évola da Silva – COMUS
Marina Jordam  – CMPDAC
Caio Felipe Del Carlo – COMDEMA
IV – ORDEM DO DIA:
Informes Gerais da Casa dos Conselhos e Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos.
Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito as 09:00h, na sala de reunião da Casa dos
Conselhos,  o  Sr.  Sebastião  Ferraz  declara  aberta  a  reunião  da  plenária  em  segunda  chamada,
agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e convidados. O
Sr. Hamilton Barbosa já de inicio pede para que seja anulada a eleição para Presidente da Plenária
que  empossou  o  Sr.  Sebastião,  visto  as  indagações  já  feitas  pelo  mesmo e  demais  presidentes

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP
Rua dos Metalúrgicos, nº 77
Centro – Cruzeiro/SP
(12) 3145.7810
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presentes na reunião ordinária anterior, em questão de representação e legitimidade, de acordo com a
ata 063/2018 de 07/11/2018.  O Sr. Sávio,  Chefe de Gabinete da Prefeitura de Cruzeiro também
presente pede para que se esclareça o que está havendo. Após duvidas sanadas o mesmo faz alguns
apontamentos e toma nota de algumas solicitações, para que o andamento dos trabalhos da Casa dos
Conselhos não sejam prejudicados. O Sr. Hamilton sugere que se faça uma votação para que se anule
tudo o que já foi feito até agora com respeito a eleição da plenária e seja realizada uma nova eleição.
Após a Plenária aceitar a proposição, o Sr. Hamilton, a Sr.ª Raquel,  o Sr. Robert,  o Sr. Rogério
Silvério e a Sr.ª Iris mostram-se a favor de novas eleições. Já o Sr. Edenilson, a Sr.ª Terezinha, Sr.
Fernando, Sr. Tébio, Sr.ª Olivia, o Sr. Sebastião e o Sr. Caio Del Carlo manifestam-se contra novas
eleições. Fica definido então que se mantenham os trabalhos já realizados, mantendo assim o Sr.
Sebastião Ferraz como Presidente da Plenária da Casa dos Conselhos. O Sr. Sebastião novamente
fica grato pelo apoio recebido dos votos favoráveis que recebeu, fazendo novos elogios aos trabalhos
do Sr. Rogério Miranda na gestão anterior realizados na Casa. Ressalta ainda que sua vontade é de
dar continuidade nos projetos do Sr. Rogério e para isso pede o apoio de todos os Presidentes dos
Conselhos Municipais de Cruzeiro, encerrando assim sua fala para o momento. 
INFORMES GERAIS
Os  Presidentes  dos  Conselhos  Ativos,  presentes  nesta  reunião,  fazem  rápidas  considerações
relacionadas  aos  seus  respectivos  Conselhos,  parabenizando  novamente  o  Sr.  Sebastião  pela
transparência  demonstrada  até  então.  O Sr. Sebastião  faz  suas  considerações  finais  e  sem mais
nenhum assunto a ser considerado pelos presentes, o mesmo finaliza então a reunião, agradecendo a
presença de todos,  sendo lavrado a presente ata servindo da lista de presença com assinatura dos
presentes, e assinada pelo presidente da Plenária e demais membros administrativos da casa.

Sebastião Sávio Ferraz dos Santos                                             Marcelo Luiz Fonseca
       Presidente da Plenária                                                       Secretário Administrativo
     Casa dos Conselhos                                                                 Casa dos Conselhos

Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e
arquive-se  em  atendimento  ao  principio  da  publicidade  dos  atos  administrativos  e  em
observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal.

Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos via
e-mail, para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 05/02/2019, caso contrario a
mesma a partir desta data estará automaticamente aprovada.
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t - - :

DECLARACÃO

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, as gh30m oPresidente da Pleniíria da casa dos conselhos, vendo qu. em primeira chamada nãohavia quórum, declarou que a reunião deveria ser iniciada 30 minutos após. Decorridosos 30 minutos após a primeira chamada, uoin"unãã que ainda não havia quommqualificado, o Sr. Rogério Miranda, declarou DESERTO A PRESENTE úuNIÃo;fato tal que irá ser comunicado a iodos os Presidentes dos conselhos Municipais decruzeiro lotados na casa que não justificaram sua ausência. para constar foi lavrada apresente declaração, que vai assinada pelo presidente da plenária.

Sem mais para o momento

nuauoslrãiã@ffif,Çz - *m-
Centro - Cruzeiro/Sp
3145.78í 0

Ì:0tl9f RlllNDO l,L{â rloì.* CtDÂ$Ë

Atenciosamente


