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DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

  Ao quarto dia do mês de março de dois mil e vinte, 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 quórum 

qualificado, o Sr. Sebastião Ferraz, 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 Ferraz 

Presidente da Plenária 

Casa dos Conselhos 
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CASA DOS CONSELHOS

Cruzeiro - SP

Lei Municipal n' 3.85{12008

ASSEMBLEIA DA CASA DOS CONSELHOS
ATA N.002t2020

L Aos vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e vinte as 09h00min, na sala de reunião da
2 Casa dos Conselhos estavam presentes: a Sra. Hevelyn Barbujiani Sígolo Fonseca,
3 Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social; o Assessor Raphael Rio Machado; a
4 comissão composta pelas Sras. Bealriz Aparecida Pereira Bittencourt, Claudia Maria
5 Rodrigues Passos Costa e Daniele Eugenia Nunes Ferreira; a Sra. Regina Aparecida Ferreira
6 Fili, Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS; o Sr. Robert
7 Henrique de Lima, Presidente do Conselho Municipal de Participação da Comunidade Negra
8 - CMCN; a Sra. Iris Rodrigues dos Santos, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
9 da Criança e do Adolescente - CMDCA; o Sr. Hamilton Barbosa, Presidente do Conselho

10 Municipal de dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD; o Sr. Fernando Carlos de
11 Oliveira Gonçalves, Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa aos Animais de
1"2 Cruzeiro - CMPDAC; o Sr. Kleber Carvalho, Presidente do Conselho Municipal de
13 Educação - CME; a Sra. Isabela Sales dos Santos, Presidente do Conselho Municipal dos
1'4 Direitos da Mulher - CMM; o Sr. Rogério Silvério Pereira, Presidente do Conselho
15 Municipal sobre Drogas - COMAD; o Sr. Elias Adriano dos Santos, Presidente do Conselho
16 Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA; a Sra. Andressa Souza Almeida,
1.7 Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR; a Sra. Silvia Regina Alves
18 Tristão Puccini de Brito, Presidente do Conselho Municipal de Saúde - COMUS; o Sr.
19 Paulo Sergio Moreira, Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
20 Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
2L Profissionais da Educação - FLTNDEB. A Sra. Hevelyn cumprimenta a todos e se apresenta
22 como SecreÍâria da Assistência e Desenvolvimento Social e relata a todos os presentes a
23 situação da Casa dos Conselhos desde a saída do ex-presidente Sebastião Fenaz até o inicio
24 da Pandemia, no qual a Casa esteve fechada e no decorrer do tempo sugiram demandas que
25 necessitavam de algum responsável para ser destinados os Ofícios, e devido a isso foi
26 necessário a nomeação da Sra. Beatriz para o cargo de responsável administrativa da Casa
27 dos Conselhos ate a Eleição do novo Presidente da Plenária. E a Secretaria de Assistência
28 envolveu-se somente com o propósito de auxiliar no processo, que no qual foi escolhido o
29 Edital. Mas devido à não manifestação dos Presidentes dos Conselhos constituídos foi
30 direcionada para esta assembleia a escolha pela Plenária do novo Presidente, e está aberta
31 para que a Plenária determine o modo como deve se suceder. A Sra. Silvia.expôs a plenária
32 na opinião da mesma. quem teria mais experiência e vivência de Conselho, que no caso
33 seriam o Sr. Hamilton, Sr. Elias e a Sra. Iris. A Sra. Iris Rodrigues dos Santos relatou que
34 não se candidata ao cargo, pois já possui algumas demandas no Conselho da Criança e do
35 Adolescente e não se encontra apta a receber mais uma responsabilidade na qual não poderá
36 corresponder. O Sr. Hamilton acrescentou que, depois da Sra. Iris Rodrigues dos Santos os
37 que possuem mais tempo de atuação em Conselho de direitos seriam o Sr. Elias e ele
38 mesmo. E continuou que houve uma grande luta para a criação da Casa dos Conselhos, e que
39 a perda deste direito, para colocar em pratica essas politicas publicas com nÌrma interlocução
40 entre na Sociedade Civil e Governo que independente do partido politico ou do Chefe do
41. Executivo em exercício de mandato não poderá alterar. Enquanto nós como representantes
42 da Sociedade Civil a não ser no caso de uma situação extrema poderemos ser exonerados.
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Então o objetivo desta reunião é para a renovação não somente por status, mas sim na
agregação dos conselhos por meio do colegiado no auxilio necessário para que tudo opere
normalmente. E acrescenta que esperava que houvesse um rodizio entre os Presidentes, e
que alem da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social que atualmente é
a mantenedora da Casa juntamente com as outras Secretarias na qual alguns Conselhos são
lotados receber o apoio das mesmas. E se coloca a disposição como um dos candidatos a
Presidência da Plenária. A Sra. Hevelyn questiona se o Sr. Elias quer se posicionar. O Sr.
Elias relata a todos os presentes que já foi convidado a assumir este cargo varias vezes e
devido a algumas demandas não foi possível e acrescenta que atualmente também não
assumirá devido ao seu Mestrado em ftnalização na Universidade do Estado do Rio de
.laneiro - UERJ, pois a defesa de sua Tese será realizada nos próximos meses, e a mesma
está sendo priorizada no momento. Mas se coloca a disposição para auxiliar o Sr. Hamilton
no que for necessário. E com isso a Sra. Hevelyn parabeniza a todos que se disponibilizaram
em estarem presentes nesta reunião e ao Sr. Hamilton que se dispôs a Presidir a Plenária da
Casa dos Conselhos. A Sra. Beatriz acrescentou que está aberto caso algum outro Presidente
de Consellro deseje se candidatar, pois este momento é propicio para a aprendizapem, pois
há algun-ras questões burocráticas que precisam ser revistas como a Lei da Casa dos
Conselhos e seu regimento interno. Mas não houve mais nenhuma candidatura. A Sra.
Claudia só acrescentou que, todo este processo foi criticado, porém as funcionarias lotadas
na Casa estavam sozinhas enquanto a coordenação da Casa e era necessário obter uma
direção, o meio encontrado de forma mais clara, democrática e formalizada através de uma
pesquisa pela Lei e Regimento Interno da Casa dos Conselhos, seria o Edital e de uma
Eleição. Sucedeu-se de forma correta ou não, não caberá mais questionamento. E se a
comissão errou no proposito, pedimos desculpas, mas erramos tentando acertar. E o Sr.
Raphael adicionou ao assunto que ao ser levado a Secretaria houve a dificuldade de
encontrar na Lei e no Regimento Interno algo relacionada a como proceder uma Eleição. E
caso se.ia elaborado ulna nova minuta da Lei, propor o acréscimo do procedimento das
próximas Eleições paÍa que não haja margens para futuras discussões. E a Sra. Hevelyn
expõe se alguém tem alguma objeção do Sr. Hamilton assumir a Presidência e como não
houve, o mesmo foi eleito por unanimidade, e assim a Sra. Hevelyn encerra a reunião
agradecendo a participação de todos e parabeniza o Sr. Hamilton e se coloca a Secretaria a
disposição para formar parceria em sua nova gestão. Esta ata será assinada seguindo a lista
dos presentes.

Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social
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RELINIAO EXTRAORDINARIA DA CASA DOS CONSELHOS
ATA N"003t2020

1 Aos quatorze dias do mês de Julho de dois mil e vinte as 08h30min, na sala de reunião da
2 Casa dos Conselhos estavam presentes: o Sr. Hamilton Barbosa, Presidente do Conselho
3 Municipal dos Direitos da Pessoa com Def,rciência - CMDPD e Presidente da Plenríria da
4 Casa dos Conselhos; a Sra. Regina Aparecida Ferreira Fili, Presidente do Conselho
5 Municipal de Assistência Social - CMAS; a Sra. Iris Rodrigues dos Santos, Presidente do
6 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; o Sr. Fernando
7 Carlos de Oliveira Gonçalves, Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa aos
8 Animais de Cruzeiro - CMPDAC; a Sra. Isabela Sales dos Santos, Presidente do Conselho
9 Municipal dos Direitos da Mulher - CMM; o Sr. Elias Adriano dos Santos, Presidente do

L0 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA; a Sra. Silvia Regina
11 Alves Tristão Puccini de Brito, Presidente do Conselho Municipal de Saúde - COMUS. O
1,2 Sr. Hamilton cumprimenta a todos e relata sobre aprovação da ata de numero 076/2020 de
13 05 de fevereiro de 2020, a Sra. Silvia pediu se poderia ser lida novamente. A Estagiária
14 Jéssica fez a leitura completa da mesma, destacando a fala de alguns Presidentes que
15 estavam presentes naquela reunião. Foi pedido para que a atalida seja ratificada, a fim de
'J.6 esclarecer sobre as orientações das medidas socioeducativas. O Sr. Hamilton deu uma
L7 explanação sobre a medida e a Sr. Iris Rodrigues dos Santos juntamente aos outros presentes
18 complementaram sua fala. Por fim chegaram a um consenso de pedir por meio de um oficio
19 ao Centro de Referência Especiahzado de Assistência Social - CREAS uma orientação das
2A possíveis atividades que possam ser desenvolvidas pelos jovens direcionados a Casa dos
21, Conselhos. O próximo assunto da pauta tratou-se da aprovação da ata de n" 00212020 da
22 assembleia da Casa dos Conselhos, a mesma foi enviada por e-mail aos Presidentes dos
23 Conselhos a Íìm de possíveis ressalvas e aprovação feita nesta reunião. O Sr. Hamilton
24 expôs para o Plenário sobre a proposta de Reformulação da Lei que deverá ser enviada a
25 Cãmara Municipal de Cruzeiro e o Regimento Intemo da Casa que deve ser enviado para a
26 Procuradoria Jurídica, destacou-se que um dos pontos a serem alterados no regimento trata-
27 se do Coordenador/Presidente da Plenária. O mesmo ressaltou que em sua visão o termo
28 usado se refere a coordenador do grupo de Presidentes de Conselhos que articulam
29 Proposição de Políticas Públicas na interlocução entre a Sociedade Civil e o Poder Público, e
30 não tem autoridade sobre o espaço físico da Casa e ou funcionários nela lotados. Na
31 sequência foi proposto que seja comunicado ao prefeito e as secretiirias correspondentes
32 sobre a participação de conselheiros, do Poder Público nos Conselhos de Direitos, O terceiro
33 ponto deu-se a proposta de uma reunião com os candidatos à prefeitura de Cruzeiro e os
34 Conselhos de Direito. Nesta reunião os conselhos poderão tirar dúvidas e esclarecimentos
35 por meio de três questões que deverão ser enviadas antecipadamente, o Sr. Hamilton
36 ressaltou que precisará ser feita uma verificação nos arquivos da Casa para conhecimento de
37 como realizar este procedimento. A reunião discutida acima poderá ser realizada por meio
38 virtual olr presencial de acordo a necessidade momentânea. Após as eleições, a Casa dos
39 Conselhos ira organizar uma reunião com o prefeito eleito e seus possíveis secretiírios
40 juntamente com os Conselhos para conhecimento dos planos futuros. Sendo o último ponto
41, da pauta da Casa dos Conselhos o Plano de Ação Conjunta, onde o Sr. Hamilton explanou
42 sobre o assunto e passou a palavra para os presidentes apresentarem seus informes. Sr.
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DOS CONSELHOS

Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves, Presidente do Conselho Municipal de Proteção e
DeÍèsa aos Anirrais de Cruzeiro - CMPDAC, relatou aos presentes sobre a situação do
conselho onde foi eleito na última reunião do dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte a
nova diretoria executiva do ëonselho, devido á alguns problemas ocorridos durante o
processo. Do Conselho Municipal de Saúde - COMUS, a Sra. Silvia Regina Alves Tristão
Puccini de Brito, declarou qtjê hõ momento não há grandes informes, somente a situação do
COVID-I9, e seus devidos prdtocolos e por ter assumido a presidência recentemente ainda
não está ciente de todos os-itssuntos presentes. O Sr. Elias Adriano dos Santos, Presidente do
Conselho Municipal de'Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA explanou sobre a
expansão da zona urbariâ de forma indevida, a situação em que o munício de Cruzeiro se
encontra na qual está entre as três cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba e
Litoral Norte sem tratamento de esgoto e sobre a MONA ITAGUARE. A Sra. Iris Rodrigues
dos Santos, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -

CMDCA, informa que o seu conselho está preparando toda a documentação necessátriapara
a prestação de contas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FUNDICAD
juntamente com o Presidente do Fundo, acrescenta sobre a criação de uma segunda Casa Lar
que será equipada com recursos do Fundo (o dinheiro destinado aos projetos já aprovados
não sofieram alteração). Por último a Sra. Regina Aparecida Ferreira Fili, Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS explanou sobre a situação em que foi
realizado o chamamento publico de proteção básica, no qual foi revogado. Sendo assim o Sr.
Hamilton fala sobre a reforma da Casa, com a reutilização dos banheiros inativos e a
adaptação do banheiro masculino para deficientes, construir uma nova rampa para
cadeirantes e readaptar as entradas com medida de largura padrão para acessibilidade de
todos. Encerra a reunião agradecendo a participação de e comunica que esta ata será
assinada seguindo a lista dos presentes.

ilton Barbosa
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REUNIAO ORDINARIA DA CASA DOS CONSELHOS
ATA N"00412020

Ao quinto dia do mês de Agosto de dois mil e vinte às 08h30min, na sala de reunião da Casa
dos Conselhos estavam presentes: o Sr. Hamilton Barbosa, Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD e Presidente da Plenaria da
Casa dos Conselhos; o Sr. Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves, Presidente do Conselho
Municipal de Proteção e Defesa aos Animais de Cruzeiro - CMPDAC; a Sra. Silvia Regina
Alves Tristão Puccini de Brito, Presidente do Conselho Municipal de Saúde - COMUS; o
Sr. Wallison Cesar Mendes, Presidente do Conselho Municipal de Cultura - CMC; O Sr.
Wilton Antônio Machado Junior, Presidente do Conselho Municipal de Participação da
Comunidade Negra - CMCN; o Sr. Kleber de Carvalho, Presidente do Conselho Municipal
de Educação - CME; a Sra. Daniele Eugênia Nunes Ferreira, representando o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; a Sra. Rita de Cássia Costa,
Secretaria Executiva da Casa dos Conselhos e a Srta. Jéssica Aparecida Bonif,ício, estagiária
da Casa dos Conselhos. O Sr. Hamilton Barbosa cumprimenta a todos e apresenta a nova
Secretária Executiva da Casa dos Conselhos, a Sra. Rita de Cássia Costa que irá compor ao
cluadro dos funcionários assumindo o cargo de Secretária Executiva da Casa dos Conselhos,
em interlocução no que tange os serviços administrativos junto a Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, na sequencia foi apresentado a plenária os novos Presidentes do
Conselho Municipal de participação da Comunidade Negra, o Sr. Wilton Antônio Machado
Junior e do Conselho Municipal de Cultura, o Sr. Wallison César Mendes. O próximo ponto
da pauta foi sobre aprovação da ata de número 00312020 de 14 de julho de 2020, a Estagiária
.lessica fez a leitura completa da mesma, destacando a fala de alguns Presidentes que
estavam presentes naquela reunião. A Sra. Silvia Regina Alves Tristão Puccini de Brito
questionou se houve resposta do Centro de Referência Especializado em Assistência Social-
CREAS, referente ao Oficio da Casa dos Conselhos, o Sr. Hamilton Barbosa declarou que
foi recebido via e-mail um retorrÌo relacionado a questão solicitada na plenária. A Sra. Silvia
Regina Alves Tristão Puccini de Brito propôs a possibilidade da utilização de uma
plataforma de vídeo para futuras reuniões, já que assim possibilitaria a participação de todos
os Presidentes, discutiu-se sobre a atual situação do sinal de intemet que está oscilando e
dessa forma poderia prejudicar o andamento da reunião online. Posteriormente foi
apresentado para a Plenária a alteração da Lei da Casa dos Conselhos, a Sra. Daniele
Eugênia Nunes Femeira, propôs que seria de facil compreensão para todos a utilização de
um Datashow para exposição dos tópicos da Lei. Discutiu-se sobre a aquisição desses
equipamentos com objetivo de auxiliar os Conselhos para que os debates evoluam. O Sr.
Harnilton Barbosa solicitou que fossem reenviadas novamente aos Presidentes a minuta de
Lei e a Lei vigente para sejam comparadas e assim haver a devida modificação. Com a
palavra, o Sr. Kleber de Carvalho mencionou a possibilidade de promover capacitações
básica para corìselheiros, com objetivo de agregar conhecimento sobre políticas públicas e
conselhos de direitos. Relatou também, que recebeu uma denúncia referente ao transporte
municipal e assim cogitou-se a possibilidade da articulação de reativação do Conselho
Municipal de Transporle - CMTT, para que seja anexada a ela a demanda do Transporte
escolar municipal, que atualmente é de responsabilidade do Conselho Municipal de

Educação. Passando para o próximo item de paula, o Sg.. Hamilton Barbosa informou que
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43 nos anos de eleição precisamente após a convenção dos partidos políticos, a Casa dos44 conselhos promove uma reunião com cada candidato a Êrefeito aprovado pela Justiça45 Eleitoral e que será enviado um oficio da Casa dos Conselhos, solicitundo d, cada Conselho
46 a Íbrnrulação de três ou rnais cluestões para que sejam encaminhadas aos respectivos
47 supracitados, assim qlÌe forem respondidas pelos mesmos, serão marcadas reuniões
48 individuais colÌl cada um. Ao fim de cada reunião deverão assinar um termo de
49 compromisso com o Colegiado que posteriormente servirá como documento de acordo com
50 o Plano de Governo do candidato eleito. o Sr. Hamilton Barbosa cedeu espaço aos presentes
51 para os infonnes dos Conselhos, o Sr. Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves do
52 Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos animais de Cruzeiro, expôs que os assuntos
53 abordados rìa primeira reunião do seu Conselho foram sobre um informativo da Casa
54 dos Conselhos e o papel que o nÌesmo desempenha, aindareforçou a ideia dacapacitação
55 dos conselÌreiros citada anteriormente pelo Presidente do Conselho Municipal de Ëducação.
56 A Sra' Daniele Eugênia Nunes Ferreira expôs paru aplenária que o Conselho Municipal dos
57 Direitos da Criança e do Adolescente up.ovoú duas resoluçõès referentes à subdivisão do
58 Fundo' uma na qual altera o recurso destinado pafa a Instituição de alta complexidade com
59 abrigamento de crianças e adolescentes, e a outra é referente a formalização dì repasse para
60 as quatro instituições com projetos aprovados. E também que está sendo analisada a
61 possibilidade de uma alteração da Lei do Conselho Tutelar qu" nec"ssita de atualização. O
62 Sr. Wallison César Mendes, informou que o Conselho Municipal de Cultura está em
63 reÍ'orntr-rlação, pois devido a Lei Federal Aldir Blanc, foram recebidas muitas inscrições de
64 entidades e pessoas Íisicas, e com isso iniciou-se o mapeamento e verificação das fióhas de
65 inscrição. para destinar os recllrsos a quem realmente necessita. E ressalta a pequena
66 participação da comunidade Negra nas inscrições do mapeamento cultural. A Sra. Silvia
67 Regina Alves Tristão Puccini de Brito informou que o processo da IDASA corre em sigilo
68 na Polícia Federal, informou tambem que a Prefeitura Municipal através da Secretaria
69 Municipal de Saúde por decreto municipal assumiu o custo e gestão da mão de obra
70 contratada pela OSS com intuito de evitar prejuízos nos serviços de saúde do município
71' prestados à população, informou que a contratação de nova OSS terá acompaúamento de
72 auditoria externa para que não haja irregularidades neste novo processo, tendo em vista os
73 problernas apresentados em contratações anteriores, falou também dos protocolos de
74 atendimento da Santa Casa e do CISA - Centro Integrado de Saúde em função do COVID-
75 19, concluiu seus informes falando sobre a capacidade de atendimento da Santa Casa que
76 passolr a ter I 0 leitos de UTI COVID e 31 leitos de Clinica Médica-COVID, e o CISA 39
77 leitos de Clínica Medica com 1 leito para observação dos pacientes. O Sr. Wilton Antônio
78 Machado .lunior com relação ao Conselho Municipal de participação da comunidade Negra,
79 preferiu se inteirar sobre os assuntos para posteriormente dar seus informes. O Sr. Kleber de
80 Carvalho infbrmou sobre a situação na qual estão os Conselhos da Educação, da
81 Alimentação Escolar e do FTINDEB - Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
82 Social do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica e Yalofização dos
83 Profissionais d a Educação. E por fim o Sr. Hamilton acrescentou sobre o Plano Municipal
84 dos Direitos da Pessoa com Deficiência que está em processo de finalização e necessita da
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participação dos Conselhos de Assistência Social, Saúde, Educação e da Criança e
Adolescente. para as adequações necessárias, pois se refere a tais segmentos. E não tendo
mais nada a tratar o Sr. Hamilton Barbosà deu por encerrada a reunião as llh20
agradecendo a presença de todos e eu, Rita de Cássia Óosta, lawei e assino juntamente com

Rita de Cássia Costa
Secretiíria Executiva
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1 Ao segundo dia do n-rês de setembro de dois mil e vinte as 08h30min, via plataforma ZOOM
2 estavam presentes: o Sr. Hamilton Barbosa, Presidente do Conselho Munìcipal dos Direitos
3 da Pessoa com DeÍìciência - CMDPD e Presidente da Plenária da Casa dos Conselhos; o Sr.
4 Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves, Presidente do Conselho Municipal de proteção e
5 DeÍèsa aos Animais de Cruzeiro - CMPDAC; a Sra. Silvia Regina Alves Tristão puccini de
6 Brito' Presidente interina do Conselho Municipal de Saúde - CbVUS; o Sr. V/allison Cesar
7 Mendes, Presidente do Conselho Municipal de Cultura - CMC; O Sr. Wilton Antônio
8 Machado .lunior, Presidente do Conselho Municipal de Participação da Comunidade Negra -
9 CMCN; o Sr. Kleber de Carvalho, Presidente do Conselho Municipal de Educação - Ctvtp;

10 o Sr. Rogério Silvério Pereira, Presidente do Conselho Municipal sobre Drogas - COMAD;
l't a Sra. Regina Aparecida Ferreira Fili, Presidente do Conselho Municipal de Assistência
L2 Social - CMAS; o Sr. Elias Adriano dos Santos, Presidente do Consãtho V.micipal de
13 Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA; a Sra. Andressa Sousa Almeida, Presidente do
1'4 Conselho Municipal de Turismo - COMTUR; O Sr. Paulo Sergio Moreira, presidente do
15 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
16 Desenvolvimento da Educação.Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
17 FUNDEB; o Sr. Roberval Jose Evola da Silva, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde
18 - COMUS; a Sra. Rita de Cássia Costa, Secretaria Executiva da Casa dos Conselhos e a Srta.
19 Jéssica Aparecida Bonifácio, estagiária da Casa dos Conselhos. O Sr. Hamilton inicia a
20 reunião com a apresentação dos participantes para formalizar a lista de presença, o primeiro
2f item da pauta foi aprovação da atan004l2020 sem a necessidade de leitura aos presentes. Na
22 sequência, o Sr. Hamilton expõe sobre o segundo item da pauta, a altercção da Lei da Casa
23 dos Conselhos que segue apenso a esta Ata e foi passada aos presentes na forma de leitura
24 pela Srta. Jessica, dando prosseguimento ao item, os participantes apresentariÌm suas
25 sugestões de alteração. O Sr. Elias pediu a palavra para acrescentar no texto sobre o estatuto
26 de segurança pública e comunidades tradicionais. O Sr. Kleber comenta sobre as sugestões
27 fèitas por ele, na alteração da lei com alguns exemplos, reforçou a ideia de informatizar e
28 aparelhar a Casa dos Conselhos através de um plano de metas. Sobre as propostas sugeridas
29 pelo Sr. Kleber, o Sr. Hamilton acha plausível e reforça que para se concretizar é preciso
30 seguir as normas do regimento interno, e fazer com que os conselhos trabalhem juntos em
31 busca de um mesmo objetivo. O Sr. Fernando informa que as propostas de alteração na Lei
32 sugeridas pelo Conselho Municipal de proteção e Defesa aos Animais de Cruzeiro foram
33 pautadas em um estudo do Manual Prático sobre Análise e Estudo comparado da Lei
34 n"I3.019 de 2014 do Marco Regulatório e do Decreto n'8.726 de 2016 que regula a parceria
35 entre os Conselhos e os entes municipal, estadual e federal. O Sr. Rogério sugere escolher
36 uma das denominações, sendo elas, Coordenador ou Presidente, esclarece também que não
37 se emprega a sigla ONG - Organização Não Governamental, que foi substituida em 2014
38 por OSC - Organização da Sociedade Civil. E sobre a Lei de diretrizes orçamentarias,
39 propõe solicitar ao executivo que não seja aprovado leis sem o aval da Casa dos Conselhos
40 para haver mais transparência, pois afirma que o contrario é algo que vem acontecendo nos
41. úrltimos tempos. O Sr. Paulo explanou brevemente sobre o assunto mencionado pelo Sr.
42 Kleber. da não parlicipação do FUNDEB em reuniões do poder publico sobre orçamentos,
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43 na qual afirma que não foi convidado ou convocado, e apesar dos oficios enviados, o
44 Conselho não obteve respaldo do poder público. Passando pata o terceiro item da pauta que
45 abrange a questão do oficio enviado do gabinete do Vereadòr Paulo Rodrigues Vieira onde o
46 mesmo solicita a listagem da composição dos membros nos .ottsãlhor sem prévia
47 justificativa; o Sr. Hamilton esclarece que o vereador como cidadão comum tem o direito de
48 solicitar inÍ'ormações, o Sr. Elias observa que o modo como foi realizada a solicitação está
49 inadeqLrada, e o modo mais assertivo se dá por meio do colegiado - mesa diretora da câmara
50 munìcipal de Cruzeiro, e o mesmo a enviaria paru a Casa dos Conselhos ou para qualquer
51 outro órgão público, sugere ainda que seja elaborado uma deliberação ou resolução,-na qual
52 será determinado algumas normas para as próximas solicitações e que também não fosJem
53 realizadas em período pre-eleitoral. O Sr. Hamilton questiona se toda a plen:íria aprova a
54 sugestão do Sr. Elias em elaborar este documento, para que nas próximas ocasiões as
55 solicitações sejam realizadas corretamente. Com unanimidade, os presentes concordam. O
56 quarto item de pauta abrange a reunião com os candidatos a prefeito de Cruzeiro. Após as
57 convenções, serão enviados individualmente para cada candidato as questões encaminhadas
58 pelos conselhos, onde terão a oportunidade de expor suas propostas de plano de governo e
59 posteriormente será realizada a reunião com os mesmos. Sendo assim todos concordam que
60 se dê prosseguimento a este processo e que seja de forma virtual. No quinto e ultimo ponto
61 da pauta, o Sr. Hamilton cedeu espaço aos presentes para os informes dos conselhos, o Sr.
62 Elias fala sobre o comitê de bacias do Paraíba do Sul, onde foi indicado pelo Presidente para
63 representar o lado paulista, no qual determinará investimentos por meio de diretrizes paÍa as
64 bacias de água e infraestrutura verde ate 2032. Também explanou sobre o plano do CEIVAP
65 - Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraibado Sul, que trará investimentos
66 ao Município de Cruzeiro. O Sr. Fernando relatou que encaminhou a Secretaria Municipal
67 de Saúde alguns questionamentos sobre a estrutura do CEAN - Centro de Apoio Animal e
68 da Zoonoses, para haja maior compreensão sobre orçamento e distribuição de recursos.
69 Acrescentor"r também que encaminhou um ofìcio sobre o atendimento do castra móvel, para
70 que o nlesmo passe a atender nos bairros, pois muitas pessoas não possuem meio de
71 transporte para levar seus animais até a atual localização do mesmo e aguarda retorno. A
72 Sra. Regina informa sobre o plano emergencial, diz estar acompaúando diretamente e
73 documentando para que não fique somente em palavras, no mais, segue tudo bem. A Sra.
74 Silvia comunica o aumento dos casos do COVID-19, porém, informa que ainda há estrutura
75 para atendimento, e os casos sem necessidade de suporte hospitalar estão sendo
76 redirecionados para o hospital de campanha (CISA - Centro Integrado de Saúde) com o
77 intuído de liberar os leitos da Santa Casa. Sobre o centro cirúrgico rcIata que está atuando
78 somente erÌ1 casos de emergências, devido à falta de insumos. Por fim acrescentou que está
79 realizando a recomposição do conselho com a representatividade dos usuarios paÍa que
80 possa iniciar o processo de eleição. O Sr. Hamilton expôs sua opinião sobre a recomposição
81 do conselho, declara ter participado da primeira reunião onde houve Ìlma eleição que
82 resultou na indicação para Presidente interino com a Íìnalidade de organizar uma nova
83 eleição, o que não ocorreu. Por conta desta situação de ilegitimidade na presidência do
84 conselho, o Sr. Hamilton registra que não mais fará parte da comissão e explica o motivo: a
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desvirtualização da Lei. A Sra. Regina diz concordar com o Sr. Hamilton e espera haver uma
nova eleição, ou a mesma tambem abster-se-á como representante da ABA -Associação de
Braços Abertos. O Sr. Roberval acrescentou que a fala do Sr. Hamilton é tão somente paÍa o
registro em Ata e que a situação do andamento do Conselho Municipal de Saúde está em
ciência do Ministerio Público, e cabe ao mesmo esta discussão para sèr analisado na forma
jurídica. E com isso, o Sr. Hamilton encerra a reunião agradecendo a participação de todos e
comunlca que esta ata será 45si seguindo a lista dos presentes.

nana Rita de Cássia Costa
Secretária Executiva
Casa dos Conselhos

dos Conselhos
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1 Ao sétimo dia do mês de outubro de dois mil e vinte às 08h30min, na sala de reunião da
2 Casa dos Conselhos estavam presentes: o Sr. Hamilton Barbosa, Presidente do Conselho
3 Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD e Presidente da Plenária da
4 Casa dos Conselhos; o Sr. Fernando Carlos de Oliveira Gonçalves, Presidente do Conselho
5 Municipal de Proteção e Defesa aos Animais de Cruzeiro - CMPDAC; a Sra. Silvia Regina
6 Alves Tristão Puccini de Brito, Presidente interina do Conselho Municipal de Saúde -
7 COMUS; a Sra. Daniele Eugênia Nunes Ferreira, Secretária do Conselho Municipal dos
8 Direitos da Criança e do Adolescente * CMDCA; a Sra. Rita de Cássia Costa, Secretaria
9 Executiva da Casa dos Conselhos e a Srta. Jéssica Aparecida Bonifácio estagiária da Casa

10 dos Conselhos. estavam presentes virtualmente via plataforma ZOOM os Srs. Wilton
n Antônio Machado Junior, Presidente do Conselho Municipal de Participação da
1-2 Corrunidade Negra - CMCN e Elias Adriano dos Santos, Presidente do Conselho Municipal
L3 de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA. O Sr. Hamilton inicia a reunião com a
74 aprovação da ata anterior n" 00512020 e lamentaafalta de participação dos Presidentes de
15 Conselhos, o qLÌe impossibilitou a realização de deliberações de alguns assuntos, como por
16 exemplo, o segundo item de pauta: a aprovação da lei da Casa dos Conselhos, sendo assim
17 adiada para a próxima reunião da plenária. Os presentes deram seu paÍecer com relação a
18 este assunto. Sobre o terceiro item de pauta, a efetivação das reuniões com os candidatos a
L9 preÍèito de Cruzeiro/SP, o Sr. Hamilton explicou resumidamente o teor da reunião, as
20 expectativas quanto a políticas públicas e a devolutiva dos questionários. O Sr. Elias
21, concorda que as reuniões com os candidatos aconteçam na Casa dos Conselhos, haja vista a
22 dificuldade enÍientada na realização da mesma via plataforma. O Sr. Fernando propõe que
23 deixasse em aberto a forma de realização e acrescentar como opção a reunião virtual,
24 reafirmou a importância de assinarem o termo de compromisso com a Casa dos Conselhos, e
25 todos concordaram que a reunião com os candidatos será presencial com os Presidentes na
26 Casa dos Conselhos e disponibilizado um link de acesso à reunião virtual aos demais
27 Conselheiros municipais que pretendessern participar da mesma, acrescentam que devido ao
28 limite de participantes no salão, os Presidentes de Conselhos deverão confirmar a pÍesença.

29 Assim foi definida a data limite em 05 de novembro de 2020 para que os candidatos

30 agendassem a reunião com os Conselhos. O Sr. Hamilton expôs à plenaria o último item de

31 pauta, que seria a proposta de ação conjunta, esclarece que teria mais efetivação quando a

32 Lei da Casa dos Conselhos já estivesse aprovada e sancionada, e explanou sobre o assunto.

33 A seguir passou a palavra aos demais para proferirem suas opiniões. Em seguida iniciou-se

34 os informes dos Conselhos, o Sr. Elias relatou sobre o documento do Comitê de Bacias, na

35 qual a cidade de Cruzeiro/SP foi contemplada com uma verba destinada a projetos. A Sra.

36 Silvia informou que com relação ao Conselho Municipal de Saúde, está em andamento o

37 processo de recomposição com ciência e acompanhamento do Ministério Público e assim

38 dará continuidade à eleição do segmento de usuários e posteriormente da mesa diretora,

39 também explanou sobre a questão levantada pelo Sr. Fernando, sobre o Hospital Regional

40 estabelecer-se no município de Cruzeiro. A Sra. Daniele informou sobre a prorrogação do

41, mandato do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que devido ao

42 ano eleitoral há incerteza de uma composição no momento por parte do poder público'
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Diante deste cenário para evitar futuras alterações na composição foi considerada a
pronogação, postergando assim a eleição para o ano seguinte. O Sr. Wilton relatou aos
presentes sobre o evento que está sendo preparado em comemoração ao dia da Consciência
Negra e que mais adiante poderá dar mais detalhes sobre a mesma. E com isso, o Sr.
Hamilton enceffa a reunião agradecendo a participação de todos e comunica que esta Ata
será assinada seguindo a lista dos presentes.

Rita de Cássia Costa
Secretrária Executiva
Casa dos Conselhos
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