ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA
ATA N.º 003
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezenove, na sede da
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, às oito horas e trinta minutos,
reuniram-se os conselheiros do CMDCA, em reunião ordinária, para
deliberação da pauta do dia. O presidente senhor Marcos Jesus da Silva iniciou
a reunião com a apresentação dos trabalhos colocando a pauta conforme
segue: Aprovação da minuta da resolução que dispõe sobre as regras do
processo de seleção dos conselheiros tutelares; apresentação de projeto do
senhor Rubens Aparecido da Luz; Análise de planos de ação das OSCs.
Inicialmente o Presidente fez os cumprimentos de praxe e concedeu a palavra
ao conselheiro Fabio Silveira para que apresentasse a primeira pauta. O
conselheiro iniciou a leitura da minuta da resolução de regulamentação do
processo de escolha de conselheiros tutelares e ao seu fim, tirou as dúvidas
dos demais conselheiros. Sem mais nenhum questionamento ou apontamento
o conselho aprovou o texto da resolução por unanimidade. A seguir o
presidente, em referência a segunda pauta, concedeu a palavra ao senhor
Rubens Aparecido Luz que passou a apresentar um projeto de sua autoria
voltado para o desenvolvimento infanto-juvenil mediante atividades esportivas
vinculadas ao futebol. O cidadão mencionou suas preocupações em manter
crianças sob sua responsabilidade durante o período em que oferece a oficina,
pois, tem receio pelo fato de crianças poderem se machucar e as
responsabilidades recaírem sobre ele. O conselho orientou o senhor Rubens a
ir ao Secretário de Educação, Esporte e Cultura e ao Coordenador de Esportes
para apresentar o projeto, visto que em pouco tempo poderá ser realizado
chamamento público para oficinas vinculadas ao esporte. Resolvida a segunda
pauta o presidente passou à análise da terceira pauta concedendo a palavra ao
conselheiro Fabio Silveira que passou a explanar as questões jurídicas e legais
que envolvem os repasses financeiros para organizações da sociedade civil. O
conselheiro Fabio apresentou aos demais conselheiros a possibilidade de
quatro repasses financeiros no importe de R$9.600,00, cada, para quatro
entidades filantrópicas que prestem serviços socioassistenciais vinculados à
política de proteção à criança e ao adolescente. O conselho aprovou os
repasses por unanimidade. Os conselheiros reiteraram o teor da ata nº 09/2018
no tocante aos repasses de R$16.000,00 e R$39.042,00 que deverão compor
processo de chamamento público. Nada mais tendo a tratar, a reunião foi
encerrada e eu Fabio Angelo Hordonho Leite Silveira, secretário “ad doc” lavrei
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a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos
demais presentes.
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