
 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 065/2019 - Reunião Ordinária - 10/01/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

ATA Nº  065/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2019 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 9 
 10 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 11 
MARCELO LUIZ FONSECA 12 
 13 
 14 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 15 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 16 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA  17 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  18 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 19 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP 20 
Hamilton Barbosa – CMC 21 
 22 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 23 
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – AUSENCIA SEM JUSTIFICATIVA 24 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – AUSÊNCIA JUSTIFICADA  25 
Dante José Canella Olivas – CME - AUSENCIA SEM JUSTIFICATIVA 26 
Robert Henrique de Lima – CMCN – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 27 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 28 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS  - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 29 
Tébio Neves – COMTUR – AUSÊNCIA JUSTIFICADA 30 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 31 
Marta Villela – CMDPD - REPRESENTADA 32 
Raquel Vilela – CMDM - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 33 
 34 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 35 
VISITANTES E CONVIDADOS 36 
Hamilton Barbosa – CMDPD 37 
Roberval José Évola da Silva – COMUS 38 
Marina Jordam – CMPDAC 39 
Arlete Rubez Haddad – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 40 
 41 
IV – ORDEM DO DIA: 42 
Informes Gerais da Casa dos Conselhos e Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 43 
 44 
SEBASTIÃO FERRAZ 45 
Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove as 09:00h, na sala de reunião da Casa dos 46 
Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada,  47 



 48 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 066/2019 - Reunião Ordinária - 06/02/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

ATA Nº 066/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 9 
 10 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 11 
ISABELA MAYARA CÂNDIDO 12 
 13 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 14 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 15 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA  16 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG 17 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  18 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 19 
Tébio Neves – COMTUR 20 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP 21 
Hamilton Barbosa – CMC 22 
Dante José Canella Olivas- CME 23 
Robert Henrique de Lima – CMCN 24 
Iris Rodrigues dos Santos- CMDCA 25 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS 26 
 27 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 28 
Marta Villela – CMDPD - REPRESENTADA 29 
– AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 30 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 31 
Raquel Vilela – CMDM - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 32 
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – AUSENCIA SEM JUSTIFICATIVA 33 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – AUSÊNCIA JUSTIFICADA  34 
 35 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, VISITANTES 36 
E CONVIDADOS 37 
Hamilton Barbosa – CMDPD 38 
Marina Jordam – CMPDAC 39 
Iolanda Elias – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 40 
 41 
IV – ORDEM DO DIA: 42 
Plano de Ação Conjunta; 43 
Informes Gerais; 44 
 45 
Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove as 09h00minh, na sala de reunião da Casa dos 46 
Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, agradecendo a 47 
presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e convidados. Em seguida informou sobre 48 
a ATA 064 que foi enviada aos presidentes e como não houve ressalvas foi aprovada, aproveitou o momento 49 
para a entrega dos certificados assinados aos homenageados na comemoração dos 10 anos da Casa dos 50 
Conselhos.  51 
 52 



 53 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 067/2019 - Reunião Ordinária - 14/03/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

ATA Nº 067/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2019 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 9 
 10 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO 11 
MARCELO LUIZ FONSECA 12 
 13 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 14 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 15 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  16 
Hamilton Barbosa – CMC 17 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS 18 
 19 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 20 
Marta Villela – CMDPD - REPRESENTADA 21 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA - AUSENTE JUSTIFICADA 22 
Iris Rodrigues dos Santos- CMDCA - REPRESENTADA 23 
Rogério Silvério Pereira – COMAD - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 24 
Dante José Canella Olivas- CME - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 25 
Robert Henrique de Lima – CMCN - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 26 
Tiago Ribeiro – COMTUR - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 27 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP – AUSENTE JUSTIFICADA 28 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG- AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 29 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 30 
Raquel Vilela – CMDM - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 31 
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – AUSENCIA SEM JUSTIFICATIVA 32 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – AUSÊNCIA SEM JUSTIFICADA  33 
 34 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 35 
VISITANTES E CONVIDADOS 36 
Hamilton Barbosa – CMDPD 37 
Marina Jordan Gonçalves – CMPDAC 38 
Iolanda Elias – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 39 
Regina Fili - CMDCA 40 
 41 
IV – ORDEM DO DIA: 42 
 43 
Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezenove as 09h00minh, na sala de reunião da Casa 44 
dos Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, 45 
agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e convidados. Em 46 
seguida informou sobre a ATA 066 que foi enviada aos presidentes via e-mail e como não houve 47 
ressalvas a mesma foi aprovada. O Sr. Sebastião pergunta se algum presidente verificou sua respectiva lei  48 
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CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

  Aos onze dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, as 8h30m o 

Presidente da Plenária da Casa dos Conselhos, vendo que em primeira chamada não 

havia quórum, declarou que a reunião deveria ser iniciada 30 minutos após. Decorridos 

os 30 minutos após a primeira chamada, verificando que ainda não havia quorum 

qualificado, o Sr. Rogério Miranda, declarou DESERTO A PRESENTE REUNIÃO, 

fato tal que irá ser comunicado a todos os Presidentes dos Conselhos Municipais de 

Cruzeiro lotados na Casa que não justificaram sua ausência. Para constar foi lavrada a 

presente declaração, que vai assinada pelo Presidente da Plenária. 

 

 

 

  Sem mais para o momento 

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastião Sávio Ferraz dos Santos 

Presidente da Plenária 

Casa dos Conselhos 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 069/2019 - Reunião Ordinária - 02/05/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

ATA Nº 069/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2019 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 9 
 10 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO (ESTAGIÁRIA) 11 
JÉSSICA APARECIDA BONIFÁCIO 12 
 13 
 14 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 15 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 16 
Elias Adriano dos Santos - COMDEMA  17 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  18 
Rogério Silvério Pereira – COMAD 19 
 20 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 21 
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 22 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – REPRESENTADO 23 
Iris Rodrigues dos Santos – CMDCA – REPRESENTADA 24 
Dante José Canella Olivas – CME - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 25 
Robert Henrique de Lima – CMCN – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 26 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 27 
Maria Terezinha Gonçalves Barros – CMAS – AUSENCIA JUSTIFICADA 28 
Tiago Ribeiro – COMTUR – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 29 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 30 
Marta Villela – CMDPD - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 31 
Raquel Vilela – CMDM - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 32 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP – AUSENCIA JUSTIFICADA 33 
Hamilton Barbosa – CMC – AUSENTE SEM JUSTIFICASTIVA 34 
 35 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 36 
VISITANTES E CONVIDADOS 37 
Rogério Miranda - CMI 38 
Marina Jordan Ottoni de Carvalho Gonçalves – CMPDAC 39 
Francis Cartier Domingos – Conselho Tutelar 40 
Cláudia Maria R. P. Costa – Secretária do CME 41 
Caio Felipe Cabete Del Carlo – Vice Presidente  42 
 43 
IV – ORDEM DO DIA: 44 
Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 45 
 46 
 47 
 48 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 069/2019 - Reunião Ordinária - 02/05/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

SEBASTIÃO FERRAZ 49 
Ao segundo dia do mês de maio de dois mil e dezenove as 09h00min, na sala de reunião da Casa dos 50 
Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, 51 
agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e convidados. E 52 
passa a palavra aos Presidentes para os Informes dos Conselhos. 53 
 54 

ELIAS: 55 
O COMDEMA aprovou duas deliberações normativas. A primeira é relativa a Fazenda do Batedor 56 
que sendo um Patrimônio Municipal e estando em processo de tombamento pelo COMPRESP, 57 
deliberou que, o acompanhamento do grupo de trabalho com um plano de ação em conjunto, na 58 
busca de uma politica publica, embasada numa politica ambiental, inclusiva social e cultural. Onde 59 
se tem 180 dias para a tomada de decisão porque perdeu no Superior Tribunal de Justiça – STJ. E 60 
depois desses 180 dias volta a multa no valor de R$ 50.000. E uma ação em relação a improbidade 61 
administrativa por descumprimento da ordem da Justiça e a cassação de mandato. E a segunda é com 62 
relação ao Município Verde Azul, onde foi deliberado que a nível Municipal, deverá ser estabelecido 63 
o plano de trabalho de por ciclo PMVA, considerando que o ciclo se inicia em no mês de outubro até 64 
setembro do ano subsequente. 65 
Ha uma minuta de deliberação normativa ainda em analise no COMDEMA, que aborda sobre os 66 
procedimentos sobre transporte e deposito dos resíduos inertes. Em de 2009 o Estado fez a concessão 67 
para a prefeitura. Mais existe um decreto que as duas partes devem se acertar em estabelecer normas 68 
de uso, mas a prefeitura não fez isso, depois houve um crime ambiental no local, com a retirada de 69 
terra sem a autorização do órgão ambiental para fazer a cabeceira da ponte. A CETESB multo a 70 
Secretaria de Agricultura do Estado e assim, consequentemente o Estado reassumiu a propriedade. O 71 
Recinto de Exposições é de propriedade do Estado e não da Prefeitura. O resíduo inerte é 72 
responsabilidade do setor privado e não da prefeitura municipal. 73 
 74 

REGINA FILI: 75 
Em relação ao CMDCA, esta em andamento a Eleição do Conselho Tutelar, as inscrições serão até o 76 
dia 09 de Maio de 2019. E também a entrega de todas as documentações como o Plano de Trabalho e 77 
Atividades das instituições para a fiscalização. Devem ser entregues esses documentos ao CMDCA, 78 
localizado na Casa dos Conselhos. Todas as visitas as instituições já estão sendo realizadas desde o 79 
ano passado, e essa entrega de documentos seria para a manutenção da instituição. 80 
 81 
ROGERIO SILVÉRIO: 82 
O COMAD notificou todas as comunidades terapêuticas de Cruzeiro, com o objetivo de orienta-las a 83 
possuir o Alvará de Funcionamento e Vigilância Sanitária, pois algumas delas estavam até perdendo 84 
o próprio CNPJ. Então o foco era dar essa orientação, para que elas procurassem esses órgãos para 85 
mais informações para a regularização. Algumas dessas instituições não responderam oficialmente 86 
que irão se organizar, se vão ou não fazer essa regularização. 87 
E está também caminhando nesse Governo com o projeto na Câmara dos Deputados, a possibilidade 88 
do COMAD possuir um fundo para recebimento de verbas assim como a Assistência, Saúde e a 89 
Educação.  A princípio está tramitando com vários outros itens importantes com incentivos a outras 90 
empresas, empregas pessoas que são oriundas de comunidades terapêuticas. E se o projeto for 91 
aprovado, o COMAD vai estar preparado para fazer a gestão desse fundo Municipal Social de 92 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 069/2019 - Reunião Ordinária - 02/05/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

Politicas sobre Drogas.  93 
Pois, não havia recurso suficiente para ser repassado para isso, no entanto no ano passado foi feito 94 
um edital de chamamento publico com termo de fomento das comunidades terapêuticas, um total de 95 
doze mil vagas em todo o país com varias secretarias afim de poder  obter só na secretaria esse 96 
recurso. E por fim, no COMAD o fim de um mandato da primeira diretoria executiva, e foi aprovado 97 
na ultima reunião uma resolução pra o edital de convocação por indicação de novos conselheiros. E 98 
também, reunir em uma reunião de trabalho com as Secretaria de Saúde, o COMAD, Assistência 99 
Social e a Educação, com um prazo de 40 dias para ser apresentado um plano de Politicas sobre 100 
Drogas, onde haverá uma união de todas essas secretarias para trabalharem juntas, e fazerem um 101 
diagnostico e assim a Prefeitura poder receber recursos destinados a isso. 102 
 103 

SEBASTIÃO: 104 
Antes de dar continuidade aos informes, foi apresentado a Jéssica, estagiária da Casa e será também 105 
a nova Secretária Executiva, tendo em vista que o Marcelo foi transferido ao Almoxarifado. 106 
 107 
ROGERIO MIRANDA: 108 
Há exatos cinco anos passados foi feito uma reunião com os três poderes para discutir a situação da 109 
Fazenda do Batedor, infelizmente por motivos de não haver força politica, nada foi feito.  110 
Agora volta a tona a relocação das famílias que são “invasoras” das terras daquela fazenda, com 111 
excessão de 15 famílias que são remanescentes da desapropriação da fazenda, os demais deverão sair 112 
da propriedade do município.  No empreendimento minha casa minha vida, ao lado da Vila dos 113 
Comerciários tem reservado a metade de seus apartamentos para os moradores do batedor. 114 
Todos os Conselhos criados por Lei sendo deliberativos, resolutivos e normativos, continuam 115 
normalmente e não deve haver alteração, agora todos os conselhos criados por decretos, no atual 116 
governo serão extintos. E os que estão tramitando no congresso como o Conselho Nacional do Idoso, 117 
que deverá deixar de ser por decreto para ser por Lei, também não será extinto. 118 
 O conselho de saúde está com algumas demandas entre elas está o caso da Santa Casa de Cruzeiro, 119 
pois a Santa casa, mais precisamente no Pronto Socorro está adotando um protocolo de Manchester 120 
para garantir a segurança de todos os pacientes, esta técnica de triagem conhecida por ” Protocolo de 121 
Manchester”. De acordo com esse sistema, os pacientes são classificados por cores, conforme a 122 
gravidade do caso. Sendo assim, esclarece a Santa casa não é local para consulta medica eletivas, e 123 
sim atendimento de urgências e emergências. Por isso o conselho de saúde está com uma campanha 124 
“Valorize seu postinho”, para que as pessoas possam utiliza mais o posto próximo a sua casa do que 125 
ir a santa casa e ter que espera mais de 4 horas. Foi feito um levantamento de atendimentos em 126 
cruzeiro devido ao surto de Dengue na região, de segunda-feira dia 29 de abril, contando o feriado do 127 
dia do trabalhador formam feitos em media mais de 350 atendimentos, dessas 350, 300 não eram 128 
casos de urgências ou emergências, eram casos para serem feitos em Unidade básica de saúde. E 129 
todos os exames que forem feitos pela santa casa ficara em posse da mesma, o paciente não terá 130 
aceso ao exame, exceto o caso do paciente que pedir antecipadamente uma copia do seu prontuário 131 
médico. 132 
E por ultimo, o conselho está organizando junto com a UERJ no setor de medicina, uma força tarefa 133 
de Oftalmologia, pois existe uma grande demanda de catarata na região, e será através de médicos 134 
residentes num centro oftalmológico criado aqui na cidade de Cruzeiro, isso já esta em fase de 135 
finalização do projeto, pois a demanda é de cerca 8000 consulta só aqui em cruzeiro. Assim a UERJ 136 
fornece a mão de obra e a secretaria de Saúde/ o município, vai fornecer o local, recrutamento e 137 
insumos. 138 
 139 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 069/2019 - Reunião Ordinária - 02/05/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

Rua dos Metalúrgicos, nº 77 
Centro – Cruzeiro/SP 
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Ata nº 069/2019 - Reunião Ordinária - 02/05/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

 141 
Publicado inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e arquive-142 
se em atendimento ao principio da publicidade dos atos administrativos e em observância aos 143 
preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. 144 
 145 
 146 
 147 
 148 
 149 
Obs.: Comunicamos que esta ata esta sendo enviada a todos os presidentes de conselhos via e-mail, 150 
para que se houver alguma ressalva que se faça até o dia 17/05/2019, caso contrario a mesma a partir 151 
desta data estará automaticamente aprovada. 152 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 070/2019 - Reunião Ordinária - 05/06/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

ATA Nº 070/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2019 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 9 
 10 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO (ESTAGIÁRIA) 11 
JÉSSICA APARECIDA BONIFÁCIO 12 
 13 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 14 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 15 
Maria das Graças Silva - CMAS  16 
Robert Henrique de Lima – CMCN 17 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  18 
Olivia Mendes Leal Costa – COMPRESP  19 
Hamilton Barbosa – CMC 20 
 21 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 22 
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 23 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – REPRESENTADO 24 
Iris Rodrigues dos Santos – CMDCA – REPRESENTADA 25 
Dante José Canella Olivas – CME - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 26 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 27 
Elias Adriano dos Santos – COMDEMA - JUSTIFICADO 28 
Rogério Silvério Pereira – COMAD - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 29 
Tiago Ribeiro – COMTUR – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 30 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 31 
Marta Villela – CMDPD - REPRESENTADA 32 
Raquel Vilela – CMDM - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 33 
 34 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 35 
VISITANTES E CONVIDADOS 36 
Marina Jordan Ottoni de Carvalho Gonçalves – CMPDAC 37 
Iolanda Elias da Silva – Secretaria Assistência Social 38 
Isabela Mayara Cândido – Secretária do COMUS 39 
Daniele Eugenia Nunes Ferreira – Secretária do CMDCA  40 
 41 
IV – ORDEM DO DIA: 42 
Informes da Casa e Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 43 
 44 

SEBASTIÃO FERRAZ 45 

Ao quinto dia do mês de junho de dois mil e dezenove as 09h00min, na sala de reunião da Casa dos  46 
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CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

Rua dos Metalúrgicos, nº 77 
Centro – Cruzeiro/SP 
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Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, 47 

agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e convidados. 48 

Primeiramente o Sr. Sebastiao relata aos presentes sobre o envio da Ata de nº 069/2019 referente à 49 

reunião acontecida no dia dois de Maio de dois mil e dezenove, que obteve algumas alterações. A 50 

Sra. Iolanda relatou que a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social não está recebendo, e 51 

ainda salientou ter obtido somente a Ata de fevereiro deste ano. Foi declarado pelo Presidente da 52 

Plenária Sr. Sebastião que devido a perda do E-mail da Casa que antes estava sendo utilizado como 53 

particular, e assim foi excluído todos os e-mails da casa e não foi possível fazer a recuperação dos 54 

arquivos. Houve a tentativa de recuperação de senha, mas foi novamente redirecionado ao antigo 55 

usuário que a alterou e impossibilitou o acesso a esse e-mail. Então foi feito um novo e-mail para a 56 

casa. Ficou acordado que a Estagiária Srta. Jéssica enviaria novamente a Ata de nº069 a todos os 57 

presidentes e também as Atas anteriores para a Secretaria.  58 

Em seguida, procedeu-se o relato a plenária sobre a Portaria do Conselho Municipal dos Direitos da 59 

Mulher, que será novamente articulado, e sua Lei é de 4.568 de 25 de Maio de 2017. A Srta. Isabela 60 

relatou que em 2017 o Conselho foi ativado, e foi realizada algumas reuniões, mas houve uma 61 

paralização. Este ano deu-se o prazo para ser articulado que já estão sendo realizadas. A Sra. Graça 62 

pediu a palavra para relatar que, está como Presidente do CMAS interinamente, devido a saída da 63 

Sra. Terezinha, para o ingresso da mesma em um Cargo na Prefeitura. E disse também que não foi 64 

avisada de nenhuma reunião no ano passado deste Conselho. Mas a Srta. Isabela completou ainda 65 

que a mesma sendo parte do Conselho também não foi convocada para algumas reuniões. Ainda 66 

assim a Sra. Graça proferiu que até mesmo a Delegada da Delegacia da Mulher também deveria ser 67 

avisada, pois há um grande interesse por parte da mesma em participar deste Conselho. A Sra. 68 

Daniele questionou sobre quem seria o responsável por articular o Conselho Municipal dos Direitos 69 

da Mulher. O Sr. Sebastião relatou que a responsável é a Srta. Isabela e completou que, se a plenária 70 

aceitaria a nova articulação do Conselho da Mulher. 71 

O Sr. Sebastiao relatou que a Casa dos Conselhos encaminhou para a Secretaria de Assistência e de 72 

Desenvolvimento Social, um oficio de 19 de Fevereiro de 2019, solicitando dois pares de chaves 73 

para um melhor atendimento aos Conselhos. A responsável pela Secretaria a Sra. Hevelyn nos 74 

reenviou o mesmo com uma resposta por meio de um oficio, descrevendo que a Confecção desses 75 

dois pares de chaves pode ser feita por um funcionário público por meio de um adiantamento, sendo 76 

este um meio mais rápido e atende as necessidades emergências como esta. Como este documento 77 

foi encontrado somente à alguns dias atrás, a Casa ficaria responsável em enviar uma resposta a 78 

Secretaria na espera de uma licitação, tendo em vista que na Casa possui as seguintes funcionárias: 79 

Beatriz, Claudia, Daniele e a Regina. 80 

Em seguida, foi colocado em pauta a questão das chaves para empréstimo, sendo que o regimento 81 

interno da casa relata que, deve ser autorizado por escrito o uso das dependências da chave, não 82 

entrando no mérito do documento enviado pela Secretaria de Assistência e de Desenvolvimento 83 

Social. O Sr. Robert enviou um oficio à Secretaria sem copia pra a Casa dos Conselhos, que resume-84 

se sobre a reunião do Conselho Municipal da Comunidade Negra, e o mesmo relatou que, quando a 85 
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sua Secretaria foi até a Casa dos Conselhos pedir a Chave para a Reunião, lhe foi negado, devido a 86 

um documento vindo da Secretaria que, nega a posse da chave a terceiros e somente o Presidente do 87 

Conselho ficaria responsável em retira a chave. E ainda proferido por ele, que o antigo funcionário 88 

teria feito um documento assinado pelo Sr. Robert dando a responsabilidade da retirada da chave 89 

pela Secretaria do mesmo, mas este documento não foi protocolado na Casa. Por isso houve a 90 

necessidade por parte do Sr. Robert em enviar um documento a Secretaria. A Secretaria por meio de 91 

sua Representante a Sra. Iolanda deu a seguinte resposta, foi eventualmente uma serie de equívocos, 92 

pois haviam solicitações de pessoas externas pedindo o espaço da casa para a realização de eventos. 93 

Mais a Lei do Marco Regulatório não permite. O Oficio enviado pela Secretaria segundo a Sra. 94 

Iolanda se reportava a isso, da proibição do uso da casa dos Conselhos por terceiros sem autorização.  95 

O Segundo ponto dado pela Sra. Iolanda é o empréstimo da chave que está no Plano de Ação 96 

Conjunta. Resultou na criação de um grupo de trabalho para rever o Regimento Interno, pois este 97 

Regimento Interno contraria a Lei Municipal e também não deixa claro algumas regras básicas, tais 98 

como o empréstimo das chaves para os conselhos, que antes ficava a critérios dos funcionários da 99 

Casa. A ideia de empréstimo mais adequada é que, o Conselho solicita por escrito com a prévia 100 

finalidade até o dia anterior durante o funcionamento da Casa, e deve ser entregue a chave mediante 101 

a um termo de responsabilidade com prazo de data e hora pré-determinado de retirada da chave e 102 

para a devolução. Para a retirada da chave não precisa necessariamente ser o Presidente do Conselho, 103 

sob condição de que o seu representante apresente a solicitação do Presidente nomeando-o para 104 

retirar a chave em seu nome. O que pode haver impedimento é que não está no Regimento Interno, 105 

pois a maneira como estava sendo feita, pode não ser aceita por todos. Por isso, é necessário fazer 106 

um planejamento para a alteração no Regimento Interno. A Sra. Olivia discordou que não havia 107 

necessidade em altera o Regimento somente por causa das chaves, mas a Sra. Iolanda ainda disse que 108 

não era somente por isso, todo o regimento está defasado e contrariando a Lei Municipal. A Sra. 109 

Marina questionou se possui lei Federal que rege a Lei Municipal. A Sra. Iolanda explicou que não 110 

possui Lei Federal, esta Lei que está sendo violada pelo Regimento, foi elaborada pelo Prefeito para 111 

a criação da Casa dos Conselhos, pois os Municípios são independentes do Governo Federal. 112 

O Sr. Sebastiao ressaltou que, para os empréstimos das chaves, a Casa dos Conselhos possui um 113 

horário de funcionamento das 08h00 da manhã até as 14h00 da tarde, os Presidentes ou seus 114 

representantes devem se enquadrar para a retirada da chave nesse período. A Sra. Iolanda ainda disse 115 

que, os horários das reuniões de Conselhos podem ser estabelecidos em qualquer horário da semana, 116 

mais a retirada da chave deve ocorrer no horário de funcionamento da Casa. A Sra. Olivia completou 117 

que, era mais acessível coloca no regimento interno o funcionamento da Casa ao invés do 118 

empréstimo da chave. E que é viável coloca mais estagiários na Casa e o funcionamento se dar até as 119 

17h00 ou no horário comercial. Pois segundo a mesma, ela não conseguiria vir até a Casa no horário 120 

até as 14h00 retirar a chave, devido ao trabalho que se dá no período da manhã. O Sr. Robert 121 

completou que o Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra está 122 

trabalhando em planos de ações, e necessitará de acesso a Casa no período da tarde. Então a Sra. 123 

Iolanda sugeriu que fosse feito um oficio salientando que na Reunião da Plenária se decidiu solicitar 124 

a Secretaria que tomasse as devidas providencias administrativas cabíveis. O Sr. Robert ainda 125 
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solicitou que este Ofício se permanecesse em caráter de urgência.  126 

A Sra. Iolanda colocou em pauta que se fosse feito um checklist do Plano de Ação Conjunta onde se 127 

seguia um cronograma, e neles constava o objetivo que era oficializar a Casa na Secretaria quanto 128 

Órgão de Coordenação da Casa, a indicação de uma pessoa aprovada em plenária que fosse a 129 

representante, pois a Lei diz que a Secretaria é a Coordenadora mais não se tinha nenhuma 130 

representante da mesma. O próximo passo era a apresentação do Plano de Ação Conjunta junto ao 131 

Calendário sazonal para os Conselhos apresentarem seus Planos de Trabalhos onde se foi apontado 132 

na reunião no dia dois de Fevereiro de 2019, e depois os Conselhos tinham um prazo até o dia vinte e 133 

nove de Março de 2019, na reunião da Casa para a apresentação dos Planos de Trabalho, o que não 134 

ocorreu. 135 

E foi sugerido um grupo até o dia sete de Março de 2019 que se constituiria a comissão para a 136 

discussão de assuntos como regimento interno, planos de trabalho e os Conselhos que encontram-se 137 

com a data  das Portarias no prazo de vencimento. Pois se iniciaria o trabalho desta comissão no dia 138 

sete de Março de 2019. E as apresentações das minutas para serem aprovadas seriam no dia quatro 139 

de Setembro de 2019. E foi realizada uma reunião com o administrativo da Casa que no caso seria 140 

com um antigo funcionário e o estagiário para a exposição do modelo de cadastro de toda a Rede 141 

sócio assistencial, pois a ideia era a de se terminar o levantamento deste cadastro na reunião de hoje. 142 

Mas tendo em vista que os arquivos de e-mail foram perdidos, será enviado novamente ao novo e-143 

mail da casa para suceder novamente a este processo. O prazo anterior era de Março até Setembro de 144 

2019, como a Estagiaria não conseguiria fazer este levantamento em três meses, o prazo vai ser 145 

estendido até Dezembro de 2019.  146 

A Sra. Daniele salientou que, portanto esta comissão será para avaliar de todas as Leis, todo 147 

regimento e verificar o que está obsoleto de todos os Conselhos, mas ela seria nomeada através da 148 

plenária. O Sr. Hamilton relatou todos os membros  que foram nomeados para a comissão e que está 149 

a disposição para uma nova nomeação de membros da comissão.  150 

O Sr. Sebastião explanou que para a próxima reunião da plenária da Casa colocar como pauta e 151 

convidar todos os presidentes de Conselho. Pois a notificação é realizada por vários meios de 152 

comunicação, caso o Presidente não conseguisse comparecer, enviasse o seu representante através de 153 

uma solicitação. 154 

O Sr. Hamilton salientou ainda que nos anos anteriores, era feito pelo e-mail da convocação para a 155 

reunião os informes e plano de Ação Conjunta como forma de pauta, para que todos que receberem o 156 

e-mail soubessem sobre o que vai ser falado na reunião e se interessassem pelo assunto. Então ficou 157 

acordado segundo o Sr. Sebastião que no ato do envio do e-mail para a convocação da reunião será 158 

colocado a pauta da reunião, e caso algum conselho tenha alguma pauta para passa na reunião, terá 159 

um prazo para enviar à secretaria, para a inclusão na pauta. 160 

A Sra. Olivia ainda ressaltou se não haveria a necessidade de colocar como pauta para a próxima 161 

reunião o regimento interno, assim cada presidente possuiria o texto por completo e deixaria suas 162 

sugestões para alteração. A partir disto, cada presidente deve retirar o impresso na Casa dos 163 
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Conselhos até o dia sete de junho, ou através do e-mail que será enviado via PDF. Assim, na próxima 164 

reunião como foi mencionado pelo Sr. Sebastiao será o primeiro ponto da reunião o regimento 165 

interno, caso não for completado a pauta do regimento em uma reunião será marcado uma 166 

extraordinária. Mas como uma extraordinária só ocorreria somente no mês posterior, ficou acordado 167 

que, haverá a reunião depois do dia vinte e quatro de Junho, pois antes deste dia tem um feriado e 168 

será verificado no calendário da casa uma data disponível para esta reunião. 169 

Dado a palavra a Sra. Iolanda relatou sobre o ultimo ponto da pauta que era sobre o Encontro de 170 

Conselheiros que a Sra. Olivia sugeriu que fosse realizado no final, que continha um Plano de 171 

Capacitação Continuada, redirecionado a todos os Conselhos e aos funcionários, mais este plano não 172 

foi realizado. 173 

A Sra. Daniele ressaltou a dificuldade encontrada pelos Presidentes dos Conselhos em participarem 174 

das reuniões Ordinárias. Diante disto, a mesma acredita que na reunião Extraordinária proposta pela 175 

plenária não haveria quórum suficiente para a realização de tal,  comprometendo a aprovação do 176 

regimento proposto.  177 

Em contraponto, o Sr. Robert ressaltou que era sim necessária esta extraordinária, pois devido a 178 

algumas circunstancias passadas, alguns conselhos não foram avisados de um evento feito pelo 179 

CMCN, e que se regimento interno pede que se tenha a participação de todos os Conselhos, é preciso 180 

rever isto, para fazer se conhecer desta norma. 181 

INFORMES GERAIS DOS CONSELHOS 182 

ISABELA 183 

O Conselho Municipal do Idoso irá realizar um evento na Igreja Assembleia, com o foco no dia 15, 184 
no qual é o Dia Mundial de Conscientização contra Violência da Pessoa Idosa, será realizado no dia 185 
14 na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira na Vila Crispim. Será uma manhã com 186 
palestras de conscientização e estão todos convidados. 187 

OLIVIA 188 

A Secretaria de Meio Ambiente com o apoio do COMDEMA, estabeleceu o Junho Verde, onde em 189 
três dias, dentre eles o Dia Mundial do Meio Ambiente, serão realizadas no período da noite na Etec 190 
– José Sant’Ana de Castro.  191 

E com relação ao lixo, em conjunto com a Secretaria do Desenvolvimento Social está sendo feita 192 
uma listagem dos catadores, e está sendo reativada juntamente com os catadores a Central de 193 
reciclagem de Cruzeiro. E foi proposto ao Secretário da Educação de Cruzeiro a colocação de uma 194 
escola no Centro para a alfabetização de jovens e adultos, com algumas aulas dentro da Central de 195 
Reciclagem, e que envolvem também o Conselho sobre Drogas, pois é uma questão social, e deve ser 196 
passada para as pessoas se conscientizarem e começarem a reciclar o lixo.  197 

E por fim, na sexta-feira acontecerá um evento “Espaço publico, qualidade de vida”, onde será a 198 
revitalização e arborização urbana de espaços publico, praças e parques. E será feita a toda a parte de 199 
revitalização. E pra fechar, será feita no dia vinte nove de junho a soltura de balões com sementes 200 
nativas na Praça nove de julho para divulgar sobre incentivo ao plantio de arvores. 201 

DANIELE 202 
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ATA Nº 071/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2019 5 
 6 
 7 

PRESIDENTE DA PLENÁRIA 8 
SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 9 
 10 
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO (ESTAGIÁRIA) 11 
JÉSSICA APARECIDA BONIFÁCIO 12 
 13 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 14 
Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 15 
Maria das Graças Silva - CMAS  16 
Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC  17 
Elias Adriano dos Santos – COMDEMA 18 
 19 
II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 20 
Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – REPRESENTADO 21 
Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – REPRESENTADO 22 
Iris Rodrigues dos Santos – CMDCA – REPRESENTADA 23 
Dante José Canella Olivas – CME – REPRESENTADO 24 
Robert Henrique de Lima – CMCN – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA  25 
Luciana Lima E. Ferreira – CAE - REPRESENTADO 26 
Rogério Silvério Pereira – COMAD - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 27 
Tiago Ribeiro – COMTUR – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 28 
Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 29 
Marta Villela – CMDPD - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 30 
Raquel Vilela – CMDM - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 31 
 32 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 33 
VISITANTES E CONVIDADOS 34 
Marina Jordan Ottoni de Carvalho Gonçalves – CMPDAC 35 
Rogério Miranda – COMUS  36 
José Odário da Silva – CMDCA 37 
Eduardo Desiderio dos Santos 38 
Pedro Gussen 39 
Claudia Maria R. P. Costa – CME, CAE e FUNDEB 40 
 41 
IV – ORDEM DO DIA: 42 
Informes da Casa e Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 43 
 44 

SEBASTIÃO FERRAZ 45 

Ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove as 09h00min, na sala de reunião da Casa dos  46 
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Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, 47 
agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e convidados.  48 

Primeiramente o Sr. Sebastiao relata aos presentes sobre a presença do Sr. José Odário que a pedido 49 
da Sra. Iris está como seu representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 50 
Adolescente. E a Sra. Graça está como Presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, 51 
visto que a Sra. Teresinha deixou o posto para assumir um cargo na Prefeitura de Cruzeiro.  Dando 52 
sequencia sobre o envio da Ata de nº 070/2019 enviada a todos os Presidentes de Conselho, em 53 
relação a outra Ata de nº069/2019 do mês de Maio, foi enviada para apreciação e não houve ressalva, 54 
portanto ela foi aprovada. Em referencia a Ata de nº070/2019 à reunião acontecida no dia cinco de 55 
Junho de dois mil e dezenove, que não obteve ressalva, está impressa e no caso de alguém desejar 56 
obter uma copia, fica a possibilidade de pedir a Srta. Jéssica a copia da mesma. O prazo para 57 
ressalvas deu-se na semana anterior à reunião e a mesma está Aprovada. 58 

Iniciou-se o processo de articulação do Conselho Municipal do Esporte e Lazer, o CMEL, o Sr. 59 
Eduardo está presente nesta reunião tornando-se um dos articuladores juntamente com o Sr. Pedro, 60 
estagiário da Casa dos Conselhos que ficará responsável em realizar todos os tramites. E se espera 61 
que na próxima reunião da plenária o Edital de Convocação para a Composição do Conselho 62 
Municipal do Esporte e Lazer já seja apresentado. Pois houve a solicitação da construção de um 63 
Centro Olímpico em Cruzeiro, mas não há esta possibilidade à menos que seja articulado novamente 64 
o CMEL. 65 

E também já iniciou-se o Edital de Convocação para a Composição do Conselho Municipal dos 66 
Direitos da Mulher de Cruzeiro - CMDM, onde serão aceitas as inscrições de composição de 15 de 67 
Junho à 15 de Julho, das 09h00  às 13h00 com a Srta. Isabela, e ainda possui vagas em aberto para os 68 
poderes que não foram representados. O Conselho Municipal dos Direitos da mulher deve abranger 69 
toda a cidade de Cruzeiro, pois é um conselho que não poderia ter sido estagnado. 70 

INFORMES GERAIS 71 

SEBASTIÃO FERRAZ 72 

O Conselho Municipal do Idoso realizou no dia 14 de Junho de 2019, o dia Mundial de Combate a 73 
Violência contra a Pessoa Idosa, na Igreja AD Bras Madureira Cruzeiro, localizada na Vila Crispim, 74 
com a presença de aproximadamente 250 pessoas. Um evento com palestras, Coffee Break, médicos 75 
presentes. Inclusive esteve presente também uma equipe da cidade de Lavrinhas prestigiando o 76 
evento, pois a mesma está em processo de criação do Conselho do Idoso em Lavrinhas. E também 77 
contou com a presença de instituições como o Centro de Convivência do Idoso e o Asilo São Vicente 78 
de Paula, que levaram alguns de seus abrigados ao evento. Ultrapassou-se as expectativas esperadas.  79 

Em Outubro, a Igreja AD Bras Madureira Cruzeiro disponibilizará como forma de doação um 80 
almoço em festejo ao dia 25 de Outubro, dia do Idoso. 81 

CLAUDIA COSTA 82 

O Presidente do FUNDEB – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 83 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 84 
havia confirmado sua presença na reunião da plenária para passar a todos os trabalhos, mas por 85 
ocasião deve ter acontecido algum imprevisto e não pode comparecer.  86 
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Com relação aos Conselhos no qual está secretariando, como o CAE – Conselho da Alimentação 87 
Escolar, CME – Conselho Municipal de Educação e o FUNDEB, declara que todos estão ativos, com 88 
reuniões regulares e cada Conselho com seus assuntos de demandas próprias. E o FUNDEB está 89 
fiscalizando todas as finanças afim de regular o uso dos recursos através de uma cartilha para ser 90 
utilizada para regulamentas a forma como estes recursos devem ser empregados.  91 

O CAE está com um trabalho de visita nas escolas, onde na ultima semana foi realizada uma visita 92 
na Cozinha Piloto para a fiscalização de costume. Na ultima reunião do CAE, esteve presente o 93 
Diretor da Cozinha Piloto e a Nutricionista Mariana, para a busca de uma alimentação de qualidade. 94 
E no CME, o Presidente justificou sua ausência, pois está em uma reunião na Prefeitura de Cruzeiro, 95 
sobre o HTPC (horário de trabalho pedagógico coletivo) que devido à alguns problemas de horários 96 
foi levado à Assembleia no Sindicato e no momento está no Departamento Jurídico para encerrar 97 
este assunto para não haver futuras ações. 98 

ELIAS 99 

O Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA está com o seu Edital em aberto para a 100 
renovação de composição de novos membros e está protocolado na Casa dos Conselhos. E foi 101 
mandado ao setor de Comunicação da Prefeitura de Cruzeiro para que possa se torna mais 102 
abrangente para mostrar à sociedade as questões do Conselho.  103 

O mesmo foi chamado para participar do evento na casa da Sra. Lourdes no Rio Barrinha, onde se 104 
reuniram para falar sobre a Campanha da Fraternidade sobre as politicas publicas. O COMDEMA 105 
esteve presente e deu todo o respaldo sobre recursos hídricos, pois estavam com a proposta de 106 
canalização e envelopamento do Rio, mas isto não é permitido pela Legislação vigente, então o 107 
Conselho explicou o que poderia ser feito para 32 pessoas. Já possui uma Entidade que assumiu uma 108 
parte e com isso, eles irão passa a participar das reuniões do COMDEMA. 109 

Em 2012 o COMDEMA juntamente com a Prefeitura Municipal de Cruzeiro foi criado o 110 
Monumento Natural Municipal Pico do Itaguare, que abrange uma parte da Fazenda do Batedor que 111 
é um bem publico. Para ser transformado em unidade de conservação prevenção integral. E em dois 112 
anos com o apoio do Governo Municipal a concessão de uma sala para ser a Sede do Monumento 113 
Natural Municipal Pico do Itaguare. Esta unidade de prevenção foi apresentada na Rio+20, no Rio de 114 
Janeiro, numa Conferencia Mundial da ONU. A proposta vem sendo encaminhada já em dois anos, 115 
com a ideia de interligar a trilha da Mantiqueira como mais de 800 trilhas, com a trilha do batedor, 116 
pois esta trilha tem uma conotação histórica e cultural desde a época dos bandeirantes que remetem a 117 
revolução de 1932 e com uma proteção de pedras que os bandeirantes utilizavam para o 118 
carregamento de sal. Como a fazenda foi comprada em 1873, o COMPRESP está com a proposta de 119 
desapropriação do terreno. Ainda dentro do processo fazemos parte do GT-Mantiqueira, um grupo de 120 
trabalho que está estudando uma proposta para a criação de Unidade de Conservação da Mantiqueira 121 
que abrange seis municípios, pois o GT-Mantiqueira foi criado pela Secretaria de Estado do Meio 122 
Ambiente e Infraestrutura do Governo do Estado de São Paulo, no qual possuem a cadeira o Governo 123 
Federal, Governo Estadual e os seis municípios representados, mas infelizmente são poucos os 124 
municípios que participam das reuniões, o que acaba resultando em perda de recursos destinados ao 125 
meio ambiente às cidades como Cruzeiro. 126 

Foi lançado também o Edital do Programa Protratar II, um programa de despoluição da Bacia 127 
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hidrográfica, referente ao Tratamento de Esgoto, o Município de Cruzeiro está pagando quarenta mil 128 
reais ao mês por multa da Justiça por não ter um tratamento de esgoto adequado. Diante desta 129 
ineficiência, a Agência de Bacias está criando uma capacitação para que o servidor público seja 130 
capacitado para fazer o projeto em conformidade com a Agência. E ainda a Agência de Bacias fez 131 
um contrato com o SAAE, com um projeto em que através de recurso de seis milhões para ações no 132 
tratamento de esgoto que seria atrás do Rio Barrinha. Assim, a Agencia juntamente com o Sr. 133 
Gabriel do SAAE irá elaborar o projeto para ser apresentado no Comitê de Bacia, para ser aprovado 134 
ou não. 135 

E por fim, uma ação que o COMDEMA está articulando no GT-Mantiqueira, uma provável reunião 136 
que deve ser realizada em Setembro, onde o Governo do Estado deve trazer todo o Staff juntamente 137 
com a Secretaria de Infraestrutura, o Estado de São Paulo ter uma unidade de Conservação Estadual, 138 
que deve ser chamada de MoNa Mantiqueira. 139 

ROGERIO MIRANDA 140 

Parabeniza o Sr. Sebastião pela Conferencia Municipal onde se fez Delegado, para representar 141 
sabiamente Cruzeiro na Conferencia Estadual, fazendo com que uma das diretrizes municipais 142 
chegasse a Conferencia Estadual e podendo assim chegar na Conferencia Nacional. Que é 143 
exatamente a construção do Hospital Regional de Cruzeiro.  144 

A Cidade de Cruzeiro está com um surto de Dengue tipo dois, então caso alguma pessoa sinta os 145 
sintomas de vômito, desarranjo intestinal não é gripe, pode ser a Dengue. Já foram registrados mais 146 
de 420 casos deste tipo na Cidade de Cruzeiro. Com isso, dá-se um somatório equivalente a dois por 147 
cento da população o que resulta em surto. A Dengue tipo um que na época foi uma epidemia, o 148 
corpo dos infectados já adquiriu anticorpos necessários para combater este tipo de vírus que é o da 149 
Dengue tipo um. Mas quando se contrai a Dengue tipo dois associada aos anticorpos já existentes do 150 
tipo um, pode-se adquirir sérios problemas.  151 

O COMUS por ordem ministerial desde 2016 vem acompanhando tudo o que acontece dentro da 152 
Santa Casa de Misericórdia de Cruzeiro, incluindo o poder de tomar em algumas ocasiões as devidas 153 
decisões. Por isso o Conselho Municipal de Saúde está com uma campanha “Valorize seu postinho”, 154 
para que as pessoas possam utiliza mais o posto próximo a sua casa do que ir a Santa Casa e ter que 155 
espera mais de 4 horas. Sendo assim, esclarece que a Santa Casa não é local para consulta medica 156 
eletivas, e sim atendimento de urgências e emergências, e também esclarecer que a mesma não 157 
entregará mais nenhum exame de qualquer tipo à população. Serão todos digitais para uso exclusivo 158 
dos médicos da mesma. 159 

Na Santa casa, mais precisamente no Pronto Socorro está sendo adotando um protocolo de 160 
Manchester para garantir a segurança de todos os pacientes, esta técnica de triagem conhecida por 161 
“Protocolo de Manchester”. De acordo com esse sistema, os pacientes são classificados por cores, 162 
conforme a gravidade do caso.  163 

MARIA DAS GRAÇAS SILVA 164 

Esclarece que está como Presidente interina no Conselho Municipal de Assistência Social, o CMAS 165 
e que possui uma estabilidade de acordo com o Estatuto e Regimento que, deve estar a frente do 166 
conselho pelos sessenta dias após a saída da Sra. Teresinha, pois o cargo de Presidente deve ser de 167 
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uma pessoa da Sociedade Civil e a mesma sendo do Poder Publico não pode se abster disto. O 168 
jurídico da Prefeitura mandou por meio de um parecer que confundiu um pouco o entendimento 169 
sobre as leis e normas. Mas reavaliando, o CMAS não possui um regimento interno aprovado. 170 

Está sendo organizado a décima segunda Conferencia Municipal da Assistência Social que já foi 171 
marcada para o dia vinte e cinco de Setembro de 2019. Todo o Conselho já está se preparando para 172 
esta Conferencia Anual, tendo em vista que a Nacional está paralisada/ indefinida. As Conferencias 173 
Municipais estarão sendo ocorridas independentes da Nacional. A da Cidade de Cruzeiro está sendo 174 
organizada pela Comissão formada pelo CMAS, e possivelmente deverá seguir o mesmo padrão 175 
adotado para a Conferencia da Saúde pelo COMUS, com reuniões de lideranças nas Associações 176 
próximas à periferias para estar trazendo para a Conferencia. 177 

JOSÉ ODÁRIO 178 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Cruzeiro pediu ao Sr. 179 
José Odário que a representasse nas reuniões da Plenária da Casa. 180 

A Eleição de Novos Membros para o Conselho Tutelar está em andamento, e também está sendo 181 
realizado o recadastramento das Entidades Sociais, que prestam assistências principalmente a 182 
crianças e adolescentes, pois está se ocorrendo uma dificuldade em ser apresentada ao CMDCA toda 183 
a documentação que deveria ter sido entregue em maio de 2019. Então foi estipulado um ultimo 184 
prazo para que se adequem ao Conselho, caso isto não aconteça será levado ao Conselho Tutelar para 185 
as providencias. 186 

E por fim, foi apresentado ao CMDCA a situação das calçadas do Centro da cidade de Cruzeiro, que 187 
estão intransitáveis tanto para os idosos, deficientes, crianças e adultos.  E que os Conselhos de seus 188 
respectivos alvos tomassem parte do que poderia ser feito, principalmente levar à Secretaria do Meio 189 
Ambiente por escrito onde a Casa dos Conselhos poderia faze-lo, que fosse realizada a poda ou a 190 
manutenção do espaço onde está localizada estas arvores.  191 

FERNANDO: 192 

O Conselho Municipal de Proteção e Direitos aos Animais de Cruzeiro - CMPDAC está com Edital 193 
em aberto para nova composição de Membros. Onde foi publicado junto a Prefeitura e está com todo 194 
o processo em andamento. 195 

SEBASTIÃO: 196 

O Sr. Sebastião faz suas explanações finais como a mudança do bebedouro de agua que deverá sair 197 

da cozinha e ir para próximo a sala de reunião, pois a cozinha estará restrita somente aos 198 

funcionários da Casa dos Conselhos. E sobre a pintura da Casa está sob responsabilidade do Sr. 199 

Sávio e e sem mais nenhuma consideração a fazer pelos presentes, o mesmo finaliza então a reunião, 200 

agradecendo a presença de todos os Presidentes, Articuladores e Convidados sendo lavrado a 201 

presente ata servindo da lista de presença com assinatura dos presentes, e assinada pelo presidente da 202 

Plenária e demais membros administrativos da casa. 203 

 204 
 205 
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ATA Nº 072/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2019 5 
 6 
PRESIDENTE DA PLENÁRIA 7 

SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 8 

 9 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO (ESTAGIÁRIA) 10 

JÉSSICA APARECIDA BONIFÁCIO 11 

 12 
I – PRESIDENTES E ARTICULADORES PRESENTES 13 

Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB  14 

Sebastião Sávio Ferraz dos Santos - CMI 15 

Regina Aparecida Ferreira Fili – CMAS  16 

Hamilton Barbosa – CMDPD  17 

Robert Henrique de Lima – CMCN 18 

 19 

II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 20 

Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – REPRESENTADO 21 

Iris Rodrigues dos Santos – CMDCA – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 22 

Dante José Canella Olivas – CME – JUSTIFICADO 23 

Elias Adriano dos Santos – COMDEMA - JUSTIFICADO 24 

Luciana Lima E. Ferreira – CAE - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 25 

Rogério Silvério Pereira – COMAD - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 26 

Andressa Souza Almeida – COMTUR – JUSTIFICADO 27 

Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 28 

Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves – CMPDAC – JUSTIFICADO 29 

Olívia Mendes Leal Costa – COMPRESP - JUSTIFICADO 30 

 31 
III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 32 

VISITANTES E CONVIDADOS 33 

Arlete Rubez Haddad – SADS – SEAS  34 

Isabela Mayara Cândido - COMUS 35 

IV – ORDEM DO DIA: 36 

Informes da Casa e Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 37 

 38 
SEBASTIÃO FERRAZ 39 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de Agosto de dois mil e dezenove as 09h00min, na sala de reunião 40 

da Casa dos Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda 41 

chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e 42 
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convidados. 43 

Primeiramente o Sr. Sebastiao relata aos presentes sobre o envio da Ata de nº 071/2019 referente à 44 

reunião acontecida no dia 03 de Julho de 2019, que não obteve nenhuma alteração e passou a palavra 45 

a Sra. Arlete que relatou primeiramente sobre o cadastro sugerido pela Secretaria Municipal de 46 

Assistência e Desenvolvimento Social - SEAD na qual será inserido todos os recursos de cada pasta, 47 

como exemplo na Secretaria Municipal de Saúde que possui vacinação, na SEAD, o que ela 48 

possuiria de recurso publico para oferecer a população. Este Cadastro é importante, pois a Casa dos 49 

Conselhos é referencia para a busca dos Direitos da População, com isso é preciso saber orientar 50 

onde determinado serviço está localizado e qual o seu responsável. Então juntamente com a 51 

Secretaria/Estagiária que ofereceu a ideia de cada Conselho preencher este cadastro referente a sua 52 

Pasta. E foi aprovado por todos os presentes. A Sra. Arlete perguntou ao Presidente sobre a 53 

existência do Conselho do Esporte e o Conselho da Cultura, e foi respondida pelo mesmo que o 54 

Conselho do Esporte está em Articulação. E o Sr. Hamilton disse que o Conselho da Cultura está 55 

ativo e pediu para falar em primeira mão que solicitou através de uma Carta de Renuncia a sua saída 56 

do Conselho, pois o mesmo está com entrave. O segundo assunto tratado pela Sra. Arlete foi 57 

relacionado ao Encontro de Conselheiros realizado na cidade de Guaratinguetá, e o objetivo deste 58 

Encontro é fortalecer os Conselhos no momento que estamos vivendo onde os Conselhos estão se 59 

desarticulando e devemos estar firmes, pois o Governo passa mais o Estado permanece. E a mesma 60 

pediu que o Sr. Hamilton, que esteve presente no Evento relatasse o que ele presenciou. O Sr. 61 

Hamilton relatou que foi uma proposta de ação conjunta dada pela Sra. Iolanda que assim como foi 62 

impulsionada aqui na cidade de Cruzeiro, foi conduzida também para Guaratinguetá. Estavam 63 

presentes no Primeiro Encontro de Conselheiros que foi realizado na Secretaria de Educação de 64 

Guaratinguetá, todos os Conselhos representados, onde ocorreu uma excelente Palestra do Secretário 65 

de Cultura que relatou sobre a função Municipal e também teve um palestrante da cidade de Santos, 66 

o Dr. Renato que falou sobre Políticas Públicas, Marco Regulatório, a função do Governo e da 67 

Sociedade Civil dentro do Marco Regulatório. Foi um Encontro excelente, pois o objetivo era 68 

mostrar para os Conselhos que, um somente falando sobre Políticas Públicas e Políticas 69 

Participativas não obtêm êxito e nem força, e que a Sociedade Civil tem um papel muito importante 70 

e é Constitucional, pois está Constituição a criação dos Conselhos de Direito. Se o cidadão brasileiro 71 

soubesse da importância dos Conselhos. A Sra. Arlete pediu a palavra para falar que se os Prefeitos 72 

soubessem da importância dos Conselhos para o seu Governo, estariam apoiando-os mais. 73 

O próximo assunto trazido para a plenária pela Sra. Arlete é sobre reunir todos os Conselhos da 74 

cidade de Cruzeiro num Fórum sobre Políticas Públicas. E todos os presentes foram favoráveis a este 75 

Fórum. E por fim, foi também sugerido o Cadastro de Conselheiros, pois vem sendo muito 76 

complicado a participação dos Conselheiros, tanto por falta de comprometimento como por falta de 77 

liberação dos superiores como, por exemplo, nos órgãos públicos. Então a proposta é fazer o 78 

Cadastro de Conselheiros, com os dados como: nome, endereço, se o mesmo trabalha e em qual 79 

horário, representando qual Conselho. Pois quando houver um curso de Capacitação, a SEAD poderá 80 

através desta Relação de Conselheiros visualizarem qual o melhor data e horário para ser realizado. E 81 

também para trabalhar junto ao Prefeito a liberação, junto aos chefes e Secretários, a importância da 82 
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participação destes Conselheiros nos Conselhos com autoridade.  83 

INFORMES GERAIS DOS CONSELHOS 84 
 85 
PAULO MOREIRA 86 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 87 

Educação – FUNDEB está ativo e com a demanda de realizar a folha de pagamentos do FUNDEB e 88 

também com algumas notificações que chegam e que estão a espera dos requerimentos para serem 89 

assinados. Pois não se pode libera sem os devidos documentos que levam a assinatura e o nome do 90 

Conselho. E justificando a sua ausência, em seu local de trabalho houve uma baixa nos funcionários 91 

e por isso está tendo que acumular estas funções, mais disse que a partir de agora poderá estar mais 92 

presente nas reuniões da plenária. 93 

ISABELA CÂNDIDO 94 

O Conselho Municipal de Direitos da Mulher – CMM, ainda está em articulação, faltando apenas a 95 

indicação da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude – SEEC, que já foi 96 

notificada e reiterada sobre esta indicação. Assim, que chegar a indicação, será enviado ao Jurídico 97 

para ser montado a Portaria do Conselho. 98 

 99 
REGINA FILI 100 

Agora eleita Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, pois houve uma necessidade 101 

que fosse realizada a eleição para Presidente, porque estavam obtendo muita demanda e não havia 102 

uma pessoa efetiva para o cargo. 103 

Primeiramente, teremos a Conferência da Assistência e suas Pré-Conferências que serão realizadas 104 

na cidade de Cruzeiro, na mesma localidade onde foi realizado a Conferência da Saúde. Os outros 105 

locais que irão receber as Pré-Conferências, começará pela ABA – Associação de Braços Abertos no 106 

sábado dia 24 de Agosto, em seguida no dia 28 de Agosto será na APAE – Associação de Pais e 107 

Amigos dos Excepcionais, dia 29 de Agosto no CREAS – Centro de Referencia Especializado de 108 

Assistência Social, dia 09 de Setembro no CRAS (oeste) e 11 de Setembro no CRAS (leste). Pois 109 

algumas instituições não irão participar porque já estarão presentes nestas Pré-Conferencias, pois já 110 

estão próximas a estas localidades. 111 

E por fim, ressaltar que o CMAS está com algumas comissões, para avaliar alguns pontos como: 112 

documentação, inscrições e renovação. E todas as Instituições já estão cientes disto. 113 

 114 
ROBERT HENRIQUE 115 

Como Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 116 

– CMCN veio relatar que está iniciando um trabalho e quando houver uma definição do mesmo, virá 117 

dar mais informações. 118 

 119 
HAMILTON BARBOSA 120 
Como responsável técnico pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e sendo conselheiro, tendo em 121 
vista que houve alguns problemas com a Presidente Marta Villela, que precisou se afastar, e foi realizado de 122 
forma correta e documentado. E como o CMDPD  precisava dar  123 
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43 SEBASTIÃO FERRAZ 

44 Ao quarto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove as 09h00min, na sala de reunião 

45 da Casa dos Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em 

46 segunda chamada, agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, 

47 articuladores e convidados. 

48 Primeiramente o Sr. Sebastiao relata sobre o envio da Ata de nº 072/2019 enviada a todos os 

49 Presidentes de Conselho. E não obteve nenhuma ressalvas a mesma está Aprovada. Em 

50 seguida foi apresentado à plenária o casal Sr. Israel e a Dra. Fernanda que irão articular o 

51 Conselho Municipal de Segurança Pública - COMUSEP, pois era um Conselho que estava 

52 inativo e que não poderia permanecer neste estado. Foi colocado para a plenária se haveria 

53 alguma ressalva sobre esta articulação, e a Sra. Marina perguntou qual seria a finalidade 

54 deste Conselho e o Sr. Sebastião disse que diz respeito a tudo o que abrange a Segurança. O 

55 Sr. Israel ainda ressalta quando se fala em Segurança Publica envolve todos os segmentos e 

56 que  deverão   ter  a  participação   da  Policia   Militar,  Policia  Civil,  Policia  Federal  e   o 

57 representante do Exercito também. A Sra. Beatriz perguntou se há diferença entre o 

58 Conselho de Segurança e Pública – CONSEG e o COMUSEP. O Sr. Sebastião explicou que 

59 o CONSEG é o Conselho de Segurança Pública do Estado e o COMUSEP será o Conselho 

60 Municipal para a cidade de Cruzeiro, que estará mais ativo com os órgãos públicos. 

61 Em Seguida foi passado á plenária da Casa sobre o Cadastro de Serviços Públicos e Privados 

62 que a Estagiaria Jéssica relatou que foi passado a ela pela Sra. Arlete que, poderia ser 

63 preenchido por escrito ou digitado e enviado para a Casa até o prazo do dia vinte e três de 

64 Setembro. O Sr. Fernando acrescentou se a finalidade deste cadastro é que cada Conselho 

65 traria por escrito todos os serviços públicos ou privados de sua Pasta/Secretaria. Pois a 

66 Zoonoses que está lotada no seu Conselho, devido a mudança de local, ele (o Sr. Fernando) 

67 enviará então um oficio para pedir estas informações para serem constadas no cadastro. 

68 Em sequencia o Sr. Sebastião apresentou um Convite deixado aqui na Casa dos Conselhos a 

69 todos os Presidentes de Conselho, do Vereador João Bosco da Silva sobre a 3ª Assembleia 

70 dos Direitos da Pessoa com Autismo e 2ª Assembleia dos Direitos da Pessoa com 

71 Deficiência que será realizada na Câmara Municipal de Cruzeiro no dia vinte de Setembro, 

72 na Sexta-feira das quatorze até as dezoito horas. E o Palestrante é o Advogado Paulo Sergio 

73 Baptista de Souza. O Sr. Sebastião deu a Palavra a Sra. Regina Fili para comentar sobre este 

74 evento. A Sra. Regina disse que estavam realizando um trabalho e foi feito um levantamento 

75 na região sobre a existência de pessoas com autismo e o resultado foi que não haviam, mais 

76 como a ABA – Associação de Braços Abertos é um centro de Referencia da Pessoa com 

77 Autismo e outras doenças também intelectuais e motoras. Então irá até lá para verificar qual 

78 foi o propósito deste levantamento, pois o que se percebe é que, foi realizado apenas para 

79 emendas parlamentares. 

80 Dando sequencia aos assuntos da pauta, o Sr. Sebastião acrescentou que, será enviado um 
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81 oficio á Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando uma 

82 rampa de acesso e a construção de um sanitário com acessibilidade dentro dos parâmetros da 

83 Lei de Acessibilidade. 

84 Em seguida o Sr. Sebastião relatou sobre as Pré-Conferencias de Assistência Social e pediu 

85 a Sra. Regina que expusesse sobre mais informações. A Sra. Regina expos que já foram 

86 realizadas três Pré-conferencias, entre elas na ABA, na APAE – Associação de Pais e 

87 Amigos dos Excepcionais e no CREAS – Centro de Referencia Especializado de Assistência 

88 Social e que está sendo articulado as próximas que serão realizadas nos CRAS OESTE e 

89 CRAS LESTE, e em duas Igrejas, na Paroquia Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da 

90 Rosa Mística. O Sr. Sebastião acrescentou ainda que, a Igreja Assembleia de Deus cede o 

91 seu espaço para estes trabalhos, e que para marcar o horário para estes eventos, pode-se 

92 solicitar ao mesmo que ele irá intermediar com o responsável da Igreja. 

93 Foi levado a plenária também que, no dia primeiro de outubro será o dia mundial do Idoso 

94 que o Conselho Municipal do Idoso já está terminando as articulações para este evento. E no 

95 dia dezesseis de outubro terá a reunião da Rede, na ultima reunião que foi realizado na cidade 

96 de Bananal mais precisamente na Serra da Bocaina, o encontro da Rede do Idoso que reuniu entorno 

97 de dezoito cidades do Vale histórico, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, para ser debatida a 

98 situação do Idoso na região e também as Conferencias do Idoso. A reunião da Rede aqui na 

99 nossa cidade de Cruzeiro será no dia dezesseis de outubro das oito e meia da manha até as 

100 treze e trinta da tarde no salão do Educandário São Vicente de Paula. 

101  

102 INFORMES GERAIS 

103 FERNANDO 

104 O Conselho Municipal de Proteção e Defesa aos Animais de Cruzeiro - CMPDAC está em 

105 processo para restituir os novos representantes para compor o Conselho e estão esperando 

106 apenas a Secretaria Municipal de Saúde trazer de forma oficial os dois titulares e dois 

107 suplentes para concluir esta etapa. 

108  

109 SEBASTIÃO FERRAZ 

110 O Sr. José Odário veio pedir ao Presidente da Plenária se foi tomada alguma providencia por 

111 meio de oficio, se a calçada da Creche Dona Tita na rua quatro foi ou será restaurada. O Sr. 

112 Sebastião relatou que sobre este assunto poderá ser feito diretamente à Vereadora Claudete 

113 que acaba de chegar. E foi relatado a mesma tudo o que foi dito pelo Conselheiro/ 

114 Representante o Sr. José Odário para que a Ilustríssima Vereadora pudesse tomar 

115 conhecimento e as devidas providencias. Através de algumas conversas foi decidido que 

116 será elaborado um Oficio por meio do Conselho Municipal do Idoso que pedirá uma 

117 solicitação á Defesa Civil para que eles tomem uma posição perante a este problema. E que 

118 se algum Conselho se dispuser a enviar outra solicitação também sobre este assunto, está em 
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ATA Nº 075/2019 1 
 2 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CASA DOS CONSELHOS 3 
 4 

REALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2019 5 
 6 
PRESIDENTE DA PLENÁRIA 7 

SEBASTIÃO SÁVIO FERRAZ DOS SANTOS 8 

 9 

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO (ESTAGIÁRIA) 10 

JÉSSICA APARECIDA BONIFÁCIO 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 

Regina Aparecida Ferreira Fili – CMAS  17 

Hamilton Barbosa – CMDPD  18 

 19 

II – PRESIDENTES E ARTICULADORES AUSENTES 20 

Paulo Sérgio Moreira – FUNDEB – JUSTIFICADO  21 

Edenilson Rogério da Cunha – COMUS – REPRESENTADO 22 

Iris Rodrigues dos Santos – CMDCA – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 23 

Dante José Canella Olivas – CME – JUSTIFICADO 24 

Luciana Lima E. Ferreira – CAE - JUSTIFICADO 25 

Rogério Silvério Pereira – COMAD - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 26 

Andressa Souza Almeida – COMTUR – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 27 

Fábio E.E Teixeira – CONSEG - AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 28 

Olívia Mendes Leal Costa – COMPRESP – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA 29 

Mario Cypriano – CMC – AUSENTE SEM JUSTIFICATIVA  30 

 31 

III – REPRESENTANTES DOS PRESIDENTES, SECRETÁRIOS DOS CONSELHOS, 32 

VISITANTES E CONVIDADOS 33 

Arlete Rubez Haddad – SADS – SEAS  34 

Isabela Mayara Cândido – COMUS 35 

Marina Jodan Ottoni de Carvalho Gonçalves – CMPDAC  36 

 37 

IV – ORDEM DO DIA: 38 

Informes da Casa e Informes Gerais dos Presidentes dos Conselhos. 39 

 40 
SEBASTIÃO FERRAZ 41 
Ao oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove as 09h00min, na sala de reunião da Casa  42 



 
 
 
 
 
 

 
 

Ata nº 075/2019 - Reunião Ordinária - 08/10/2019 

 

CASA DOS CONSELHOS DE CRUZEIRO-SP 

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

dos Conselhos, o Sr. Sebastião Ferraz declara aberta a reunião da plenária em segunda chamada, 43 
agradecendo a presença dos presidentes, representantes de conselhos, articuladores e convidados. 44 

Primeiramente o Sr. Sebastiao relata aos presentes sobre o envio da Ata de nº 073/2019 referente à 45 
reunião acontecida no dia 04 de Setembro de 2019, que não obteve alterações. E está 46 
automaticamente aprovada. Em seguida, foi realizada a leitura para a plenária da Casa do Oficio 47 
052/2019 da Casa dos Conselhos e também do Oficio 024 – CMAS. O Sr. Sebastião relata a todos 48 
que a bloqueio do empréstimo da chave foi apenas no período de apuração dos fatos, e será 49 
solicitado o ressarcimento do que foi consumido. E pediu aos presentes uma posição, sendo que o 50 
regimento da Casa dos Conselhos determina que a chave deve ser solicitada antecipadamente, com 51 
no mínimo vinte e quatro horas de antecedência ou que seja enviado por mensagem/e-mail pedindo o 52 
empréstimo da chave antecipado. O Sr. Hamilton pediu a palavra para que como ele imagine qual 53 
seja o Conselho, ele como Secretário possa estar esclarecendo melhor.  Como por exemplo, não 54 
estava presente na reunião em questão. Mas soube sobre este inconveniente, na qual as pessoas não 55 
deveriam ter consumido, mas que na opinião dele não deveria ter acontecido tudo o que houve. Que 56 
a melhor maneira de resolver este assunto para o Sr. Hamilton seria apenas conversar com o 57 
responsável pela chave do dia acontecido. A Sra. Arlete  questionou se há algum documento que 58 
ateste esta responsabilidade. E o Sr. Hamilton respondeu que existe um termo de responsabilidade 59 
que é assinado por quem retira e também por um funcionário da Casa. 60 

O Sr. Sebastião relatou aos presentes que é realmente necessário que seja reestruturado e revisto o 61 
regimento interno e que seja moldado conforme as necessidades da Casa. E esclarecendo ao Sr. 62 
Hamilton que, o problema não foi ter consumido os produtos que estavam acondicionados na Casa, 63 
mas sim não ter pedido autorização para realizar o mesmo. Pois logo no dia seguinte não houve 64 
possibilidade de localizar o responsável e a Casa não poderia esperar que o mesmo se manifestasse 65 
apenas quando viesse até a casa. E a Sra. Arlete apresentou outro ponto que seria as pessoas que 66 
consumiram estes alimentos também poderiam remexer em documentos importantes. O Sr. Hamilton 67 
relatou que deveria ter sido notificado, pois como não houve o contato prévio com o Sr. Robert, e ele 68 
como Secretário poderia estar resolvendo esta questão mais rapidamente. O Sr. Sebastião expressou 69 
que não sabia que era o Sr. Hamilton o atual Secretário do Conselho. E a Sra. Arlete disse que o 70 
proposito do cadastro enviado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social era constar 71 
os dados do Presidente e do Secretário. A Sra. Regina pediu a palavra para relatar que, soube do 72 
acontecido através da Secretaria Executiva do CMAS, a Sra. Beatriz e disse aos presentes que, 73 
juntamente com a mesma, relataram o ocorrido por meio do Oficio e que a decisão tomada pelo 74 
Presidente da Plenária até então era a decisão mais acertada. Com isso o Sr. Sebastião expos para os 75 
presentes, se eles seriam a favor do empréstimo da chave de forma antecipada. Mas a Sra. Arlete 76 
levantou uma exceção a ser destacada, como a demanda de urgência e que deve ser retirada até o 77 
final do horário de funcionamento da Casa.  E o Sr. Elias acrescentou que esta demanda poderá ser 78 
de solicitação Judicial e a Casa por ser um bem público, é um dos locais para a realização destas 79 
reuniões. O Sr. Elias ainda acrescentou que para fazer alteração no regimento interno é necessário 80 
dois terços da plenária. Para realizar esta alteração é preciso criar uma comissão que irá através de 81 
um procedimento legal para que não haja problemas mais adiante. Para isso é necessário iniciar com 82 
um planejamento, que poderá ser através do grupo nas redes sociais. Com o intuito de verificar qual 83 
dos deles está disposto a participar desta comissão que terá como composição um coordenador, um 84 
secretário e um advogado especialista em Direito Constitucional ou Direito Administrativo para o 85 
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acompanhamento do que será decidido. O Sr. Hamilton acrescentou que esta comissão será 86 
deliberativa que seja normatizado esta execução e tenha legitimidade. E será estruturada a Comissão 87 
para ser encaminhado aos Presidentes para que na próxima reunião possa ser articulada. A Sra. 88 
Regina ainda acrescentou que, o que deve ser cobrado é a participação dos Presidentes na reunião da 89 
Plenária, pois tem se observado uma diminuição da presença por parte dos Presidentes, e todos 90 
possuem suas responsabilidades, mas deve-se deixar claro que existem outras responsabilidades que 91 
não podem ser esquecidas como a presença nesta reunião. Visto que, houve um problema que era de 92 
interesse de todos e mesmo assim o quórum não é suficiente. O Sr. Elias ainda disse que, alguns 93 
assuntos tratados na Casa devem permanecer na mesma, sem que ocorra a dispersão do assunto em 94 
outros locais e que possam chegar nesses locais de forma equivocada. A Sra. Arlete ressaltou que a 95 
Casa dos Conselhos é autônoma, e por isso todos os assuntos internos devem ser resolvidos 96 
internamente na Plenária e caso isso não aconteça, poderá ser levado as outras instancias como 97 
Secretarias ou Gabinete. 98 

Outro assunto levado para plenária seria sobre a documentação que está sendo elaborada para 99 
transferir a Casa dos Conselhos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para o 100 
Gabinete do Prefeito. E em uma conversa com a Primeira Dama o Sr. Sebastião relatou que a mesma 101 
disse que a Secretaria trabalhará juntamente com a Casa. O Sr. Sebastião questionou se a Sra. 102 
Iolanda não passou esta demanda a ela. A Sra. Arlete disse que não estava sabendo do ocorrido, pois 103 
esta voltando das férias. O Sr. Hamilton disse que na opinião dele, essa transferência não irá 104 
solucionar os problemas da Casa, e que será uma perda ao ser retirada da SEAD. O Sr. Sebastião 105 
relatou que só ficou sabendo desta transferência na reunião com o Prefeito. O Sr. Elias acrescentou 106 
que a função institucional do Gabinete do Prefeito é a de articulação politica e não de prestação de 107 
serviços. E o Sr. Hamilton expos que este assunto primeiramente deveria ser discutido na Plenária da 108 
Casa. O Sr. Sebastiao explicou que a Sra. Iolanda deveria ter se reunido com a plenária e exposto 109 
esta situação para que juntos conseguissem chegar a uma decisão, mais não foi isto que ocorreu. O 110 
Sr. Elias mencionou que a Casa dos Conselhos é um bem do Estado do poder publico e não do 111 
Governo. E todas as decisões devem ser inicialmente decididas pela plenária da casa. Então foi 112 
solicitado que fosse encaminhado para a Casa a minuta do documento da SEAD que transfere para o 113 
Gabinete a Casa dos Conselhos. E também solicitar uma reunião de caráter de urgência com o Exmo. 114 
Sr. Prefeito Municipal para resolver a situação de a Casa estar sendo transferida para o Gabinete. E 115 
estarão presentes nesta reunião com o Exmo. Sr. Prefeito os seguintes Presidentes: Regina Fili  - 116 
CMAS, Hamilton Barbosa – CMDPD, Elias do Santos – COMDEMA e Sebastião Ferraz – CMI  e 117 
Plenária da Casa. 118 

INFORMES GERAIS  119 

FERNANDO GONÇALVES 120 
O Conselho Municipal de Proteção e Direitos dos Animais de Cruzeiro está no processo de Eleição, 121 
com a entrega por parte do poder público dos últimos documentos necessários. 122 

ARLETE HADDAD – SEAD 123 
A Sra. Arlete pediu a palavra para expor aos presentes sobre o Banco Itaú e outras empresas privadas 124 
que lançam recursos que são aprovados por Lei para serem direcionados ao Fundo Municipal do 125 
Idoso. Então a proposta é que todos os Conselhos que possuem fundo fossem preparados para 126 
participar deste processo. O edital deste ano de 2019 não tem mais tempo. Mas que os Conselhos 127 
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pensassem no assunto, sobre o edital de chamamento público de fomento para recursos do fundo. 128 
O Sr. Elias pediu a palavra para falar que a Casa dos Conselhos encaminhe uma solicitação ao Itaú, 129 
como o mesmo possui atendimento que seria um braço do Itaú Social, ao Gerente solicitando uma 130 
parceria com algum especialista da região para que estiver apto para apresentar maiores 131 
esclarecimentos sobre quais são as linhas de fomento que o Banco Itaú financia ou também alguém 132 
para explicar sobre o Banco do Brasil. Pois muitos desses recursos não são de conhecimento de 133 
todos.  134 
 135 
HAMILTON BARBOSA  136 
O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência na qual a Sra. Regina Fili é 137 
conselheira está sendo preparado um Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que 138 
já esta na segunda etapa, que seria as consultas publicas. Foram realizadas duas consultas e deve ser 139 
elaborada mais duas. Este plano Municipal sendo encaminhado ao Poder Executivo e ao Legislativo 140 
para se tornar uma Lei. Poderá entrar no orçamento para dar inicio aos trabalhos. E com isso poderá 141 
ser criado o Fundo Municipal e também trará para as instituições a chance de criar projetos para 142 
participar destes editais para a captação de recursos. 143 
 144 
SEBASTIÃO FERRAZ 145 
Está sendo preparado o aniversário de onze anos da Casa dos Conselhos em dezembro, onde será 146 
verificado o local e nas próximas reuniões será passado a todos quais foram as decisões tomadas e 147 
também quais serão os homenageados para que não sejam surpreendidos. E caso algum conselho se 148 
dispuser a indicar um nome, para que seja elaborado o diploma, está aberto aos Conselhos realizar 149 
esta indicação. E a lista das indicações da Casa será enviada a todos os presidentes para serem 150 
aprovadas, pois os nomes constados serão de apenas pessoas que estão ou fazem parte dos Conselhos 151 
e da Casa. E no dia dezesseis de outubro será realizado no salão do Educandário São Vicente de 152 
Paula a oitava reunião da Rede dos Conselhos Municipais do Idoso do Vale do Paraíba, Vale 153 
Histórico e Litoral Norte as 08h30min e todos os Conselhos estão convidados a participar e as 154 
entidades poderão estar alocando no espaço os seus artesanatos e produtos para venda. 155 
 156 
REGINA FILI 157 
A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social relatou sobre o bom êxito da Conferência 158 
Municipal de Assistência Social realizada no ultimo dia vinte e cinco de setembro que ocorreu de 159 
forma simples, mas objetiva que atendeu ao seu principal publico que são as pessoas que se utilizam 160 
o SUAS – Sistema Único de Assistência Social. 161 
 162 
ELIAS DOS SANTOS 163 
O Presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA expôs a plenária 164 
que esteve presente em uma reunião no mês passado na Secretaria de Meio Ambiente do Estado no 165 
Parque estadual da Cantareira para tratar da criação do MoNa– Monumento Natural da Mantiqueira. 166 
Existe o Monumento Natural do Itaguare de âmbito municipal e a proposta do GT-Mantiqueira é 167 
transformar em Estadual. São seis municípios que estão no processo. Mas as únicas interessada são 168 
as cidades de Cruzeiro e Piquete. No próximo dia vinte e quatro no Museu Major Novaes terá uma 169 
reunião dos dois Conselhos Federais, APA da Serra da Mantiqueira e o Conselho do Mosaico de 170 
Unidade de Conservação da Mantiqueira, criados pelo IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 171 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação 172 
da Biodiversidade. E estarão presentes nesta reunião para analisar a proposta da Fundação para a 173 
Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo (Fundação Florestal). 174 
 175 
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