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RELATORIO DA REUNIÃO COM O CANDIDATO A PREFEITO JOSE ANTÔNIO
DO CARMO CRUZ

Ao quinto dia do mês de novembro de 2020 foi realizada na Casa dos Conselhos

conforme em todo ano eleitoral, a reunião com o candidato a Prefeito José Antônio.

Estiveram presentes os presidentes e os conselheiros não conseguiram acompanhar, pois

devido a falha na conexão cla internet a plataforma Zoom foi impossibilitada de

continuar transmitindo. Com isso, foi feita uma gravação de vídeo para ser

disponibi l izado aos conselheiros após a reunião.

Sr. Hamilton inicia lendo a pauta e agradecendo a colaboração do Conselho

Municipal de Assistência Social que cedeu os equipamentos para que fosse possível

executar essa reunião e expõe ao candidato a importância de obtermos nosso próprio

equipamentos por meio de recursos e se futuramente o candidato se eleger, oferecer o

apoio necessário para a manutenção da Casa dos Conselhos. Esclarece ainda quais são

os conselhos qLle possuem condições de se manter e os que necessitam de mais atenção.

O candidato Sr. .losé Antônio fala sobre a diÍìculdade de trazer membros para

participar dos conselhos e que se for eleito, confirma o interesse em participar

ativamente. Sr. Hamilton reivindica ao candidato que traga representantes que sejam

concursados, pois assim haveria mais comprometimento e compromisso em levar

adiante o que for discutido nas reuniões.

Refèrente ao questionário respondido pelo candidato, os presidentes tiram suas

dúvidas.

O candidato Sr. .losé Antônio responde resumidamente que a sua proposta é

distribuir sinais de internet por toda a cidade para facilitar a retirada de exames e

marcações de consultas/exames, dentistas etc.

O Sr. Fernando questiona sobre a autonomia dos conselhos em termos de possuir

o proprio fundo. Ainda sobre o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais,

questionou sobre o CEAN e o centro de Zoonoses atuarem no mesmo espaço. Qual seria

a forma que o candidato pretende lidar com essa parceria?
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O candidato Sr. .losé diz que é preciso observar o andamento dos trabalhos e se o

Ìììcsnlo cstá atendendo bem a população.

Sra. Daniele expõe suas duvidas com relação a diagnósticos, recursos públicos,

distribuição e aplicação de recursos na área da criança e adolescente. Em resposta o

candidato diz é necessário um mapeamento para solicitar um aumento na distribuição de

recurso, acredita que havendo mais investimento em cultura, lazet, escolas com

acompanhamento de psicologos, certamente haverá uma queda nas infrações cometidas

por lrìenores, Sra. Daniele ressalta ainda a quantidade de pessoas que enfrentam filas de

atendimento para diversas especialidades afim de tentar solucionar esse problema. O

candidato pretende abrir novos corlcursos públicos para suprir essa demanda.

Com a palavra, Sr. Wilton indaga o candidato referente a situação dos

fìrncionários aposentados que airrda estão na ativa. O candidato confirma que eles

podem continuar ate completar os 75 anos no qual é permitido e que muitos deles

exercem cargos difíceis de serem substituídos. Sr. Wilton salienta que de acordo com a

reÍbrma da previdência os funcionários deveriam se afastar após a aposentadoria,

pt- r t 'c l r t r .  isso nào acol l tece.

Sr. Wilton fala sobre a comunidade negra, questiona sobre o que há de concreto

em seu plano de governo voltados a comunidade negra da cidade. Em resposta o

candidato diz não ter um plano especifico para nenhuma etnia, mesmo que os negros

representem mais de 50oÁ da população.

Ainda no assunto Comunidade Negra, Sr. Hamilton diz não querer nada em

cspecial. apenas que os profissionais entendam que em questões de saúde há diferenças

entre raças, colno por exelnplo doenças especiÍìcas em pessoas negras e pede tambem

que haja rnais inclusão.

O candidato Sr. .losé Antônio relata que mesmo não tendo uma proposta pronta,

está disposto a dar mais atenção a esses fatos e para que possa tealizar, necessita de uma

oportunidade para colocar esses planos em ação.
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Sr. Elias tira dúvidas referentes ao Conselho Municipal de Defesa do Meio

Anrbiente sobre a fazenda do Batedor e o desperdício de água em nossa cidade. O

candidato Sr. .Iosé Antônio relata que é preciso tratar a âgua do rio Paraíba antes de tudo

e que isso será uma prioridade em seu governo.

O Sr. Harnilton agradece a presença de todos e encerra a reunião com o

encaminhamento do tenro de comprornisso a ser assinado pelo candidato.

Rita de Cássia Costa
Secretária Executiva
Casa dos Conselhosása dos Conselhos

Pres idente  do  CMDPD
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Ao sexto dia do n-rês de rrovembro de 2020 foi realizada a reunião com o

candidato Sr. Thales Gabriel dando prosseguimento às reuniões realizadas em ano

eleìtoral pela Casa dos Conselhos. Candidato Sr. Thales relatou que participou da

reunião tro mandato anterior. O Vice Sr. Paulo Scamilla destacou a importância dos

conselhos. da poli t ica pública e que e impossível governar sem ajuda dos conselhos.

O Sr. f larni l ton Íala da importância do poder publico nos conselhos municipais,

para que ha.ia interlocuções entre sociedade civil e poder publico. Candidato Sr. Thales

diz ser defensor dessa forma de governo, acha importante a participação de alguém do

poder publico dentro do conselho fala sobre a importância da presença desses

representantes e assidr-ridade nas reuniões, não aclia cabível a falta nas reuniões e ate

julga necessário fazer a substituição do mesmo caso se ausente.

Sr. Fernando confirma a não participação dos membros do poder publico. Sr.

Elias sugere fazer um agendamento periodicamente no gabinete para dar ciência se

estará funcionando a interlocução dos membros do poder publico com a Casa dos

Conselhos.

Passauclo para o assunto do controle social, Sr. Harnilton indaga ao candidato

como será aplicado os recursos. Respondendo a essa questão o candidato Sr. Thales diz

que será feito dentro das condições, e não na teoria do impossível para não gerar

Íiustações.

Sobre o orçanlento participativo, o candidato diz que ser a favor, mas que esses

últimos anos de mandato f-oi muito difícil, e muitas vezes tiveram que fazer ajustes para

entregar o orçamento. Para os próximos anos, caso seja eleito, pretende montar uma

comissão para receber os conselhos e representantes de bairros, reconhece que, nos anos

anteriores precisou ajustar a maquina primeiro, mas que para os próximos anos tem

muitos planos para poli t icas públicas.

Sr. Fernando Gonçalves dá inicio reiterando a falta de participação do poder

O candidato Sr. Thalespr,rblico e fala sobre qual a diÍèrença entre o CEAN e Zoonoses'
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Sr. Blias Adriano fala sobre documentos qLle saem da prefeitura com a
ar-rtorização para o corte arvores e que muitas delas estão em extinção. O Candidato Sr.
Tlrales responde qr.re irá realizar uula fiscalização.

Sr. Elias relata sobre os empreendimentos irnobiliários e também da ocupação de

áreas protegidas por t.ei.  Candidato Sr. Thales explana sobre os assuntos e pede ao Sr.

Elias que apresente o projeto parafazer uso dos recursos disponibilizados.

A Sra. Silvia Regina fala sobre a Santa Casa de Misericórdia, qual são os planos

previstos para este local. O Candidato Sr. Thales diz que os recursos vieram para

PreÍèiturra e Íbrarn aplicados no hospital, sem a intervenção nada do que foi feito

poderia ser realizado. Iìelata aincla sobre o parcelanrento das dividas que ainda existem.

estão cnt dialogo com o banco. Candidato a vice Sr. Par-rlo lembra que a Santa Casa foi

"salva" no ntandato do candidato Thales. Fala da importância da intervenção para

nlanler a rì lesnta funcionando.

Candidato Sr. Thales diz qLre um serviço que está na sua proposta e o de

henrodiálise, para que cruzeiro tenha urn serviço próprio sern dependências das outras

cidades. f--ala tambem sobre os concursos públicos previstos para202l.

Candidato Sr. l-hales Gabriel tem a proposta de uma lei de incentivo para que

rÌovas empresas e indústrias possam se estabelecer na cidade, pois algumas empresas

cstão voltanclo a funcionar e gerando novas vagas de trabalho.

A Sra. Iris relatou brevetnente as questões levantadas pelo Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente, na qual tratam sobre recursos, proteção

básica e medidas de proteção. O Candidato Sr. Thales agradece todo trabalho realizado

até aqui pela Sra. Iris e relata que está em seu plano com parceria com a Secretaria de

Esporte em descentralizar os centros de esportes para incentivar esta faixa etëria a

participar das atividades ol'erecidas pela n'ìesma. Relatou também sobre a criação do

Fuuclo de recurso para cultura na clual será destinaclo para que a Secretaria possa
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contratar por meio destes recursos, profissionais capacitados sem haver a necessidade de
un1 processo seletivo.

Sra' Iris relatou também sobre quais as politicas voltadas para a saúde, em
relação a gravidez precoce. o que compreende também a Casa do Adolescente, na qual
o pìano de governo englobará a continuidade dos programas ativos tendo em vista que,
a Casa está descuidada e o local onde encontra será pennanente ou deverá ser realocado.

o carndiclato Sr. 
'fhales 

enl resposta ao questionamento da Sra. Iris relatou que a
Casa do Adolescente deverá ter ullra aterição maior, pois em uma reunião com a Gestora
da Casa, Í'oi exposto algumas necessidades que a mesma apresentava. Afirma que é uma
pauta para o próximo governo, ao realizar futuramente uÌna restruturação do espaço. em
conversa com essa Gestora, expôs que á a necessidade de profissionais como
educadores físicos. psicólogos e etc. com isso está no projeto abrir novos concursos
púrbl icos para abranger essas áreas.

Candidato Sr. Thales explanou tambem foi entregue a sede do NASCE, onde a
Sectetaria Municipal de Educação na pessoa do Secretário disponibilizou profissionais

capacitados para identificar no ambiente escolar e assim levar ao NASCE para iniciar

um tratamento previo.

Sr. Wilton Machado apreserìta alguns pontos que foram levantados pelo

Consellro na qual representa, o Candidato Sr. Thales responde relatando sobre os planos

para este segmento. principalmente na questão da saúde para a comunidade e que existe

recurso especif ico para isso,

Sr. Wilton questiona sobre a porcentagem de negros e pardos trabalhando em

seu governo atualmente. Candidato Sr. Ttrales responde que gira em torno de 20%.

Candidato Sr. Thales relata qLle com a abertura de novos concursos públicos, a

inter-rção e ter pessoal o surficiente para suprir a falta destes aposentados, pois é uma

questão de produtividade. Existem casos de funcionários aposentados que são essenciais

lS ,/
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GABIìIEL FONSECA

e por isso deverá realizar um estudo para verifìcar se há a possibilidade de desligamento

oLr não.

Ettt relação aos hornicídios no ano de 2020, o candidato Sr. Thales dizque95%o

e refercnte a trafìco de drogas com o acerto de contas. Ern Cruzeiro com o sistema de

câmeras instaladas na cidade deverá ocorrer uma queda no índice de homicídios. Deve

ser tratacla primeiramente a base da edr-rcação para no futuro rrão haja mais pessoas no

cr ime.

Candiclato Sr. l'l-rales elogia o presidente Sr. Wallison pelo trabalho na cultura,

onde não deixou que Cruzeiro perdesse recursos referente à Lei Aldir Blanc com o

mapeamento dos profissionais da cultura. Assume perante todos um compromisso com

o plano e trará pessoeìs enrpcnhadas para participar. Mostra-se a favor da

descentralização das atividades e a levar a meslna para as crianças e jovens.

Enr relação aos espaços culturais, será dado ar-rdamento nas obras já iniciadas. Sr.

Wallison Mendes reivindica espaços para futuros ensaios dos grupos de teatro. O

Clandiclato Íàla sobre a disponibi l idade de o Clube Municipal ser este espaço, pois é um

dos próxirros projetos de restauração.

A Sra. Regina Fili relata sobre os CRAS e qual o plano de governo para a

assistência á pessoa de baixa renda. Em resposta Sr. Thales diz que será possível apesar

dos desaÍìos, pois realizar a gestão humana é utn grande desafio. Se sente humanamente

mais preparado para o próximo mandato, que será de menos gabinete e mais presença.

O Sr. Ilamilton Íàla sobre o Conselho da pessoa com defìciência, que possui

algumas questões a serelrÌ levantadas, rì-ìas que estão contempladas no plano municipal

da Pessoa corn Deficiência qr-re já ocorreu algumas etapas para o seguimento deste

plano. O candidato Sr. Thales disse qr-re dará apoio para qlle seja aprovado esse projeto

de I -e i .
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O Candidato Sr. Thales Gabriel e o vice Sr. Paulo Scamilla fazem suas

considerações fìnais e agradecem a Casa dos Conselhos por permitir a realização desta

reunião.

O Sr. Hamilton agradece a preserÌça de todos e encerra a reunião com o

encaminhamento do termo de compromisso a ser assinado pelo candidato e seu vice.

Rita de Cássia Costa
Secretária Executiva
Casa dos Conselhos

i l ton Barbo

Presidente do CMDPD


