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ATA 267 - ASSEMBLEIA GERAL DAS ENTIDADES- Aos três dias do mês de julho do ano de
dois mil e dezenove, (0310712019) as 8h30min reuniram-se no Auditório do IPSFM/Rio Brilhante,
membros do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e do CMASConselho Municipal de Assistencia Social e presidentes e representantes de entidades para
ASSEMBLEIA GERAL DAS ENTIDADES inscritas neste Conselho e suas repÍesentatividades no
Conselho, conforme a Lei n" 1.001/1996 de 03 de abril de 1996, no seu § 2'. A presente Assembléia
tem como objetivo a eleição dos representantes da sociedade civil para composição destes dois
Conselhos. Estavam pÍesentes: Angelita dos Santos Barbosa, Itiene Gonçalves de Moura, Letícia
Silva Novaes, Lucimara C. Manfio dos Santos, Arino Peú4 Roseane Rodrigues Garcia, Hamilton
do Prado Ferreira, Daniele Souza Santos Silva, Naiara N. Pereir4 Waniele Maria Oliveira Palma,
Ivete dos Santos Araujo, Violeta Odete Barbosa, Glaciene V. Pereira, Adriana Conêa Barbosa de
Oliveira- gestora municipal da secretaria de Assistencia Social - e eu, Isenir de Matos F.
Mazurkevitz- secretiiria dos conselhos. A Gestora deu inicio a Assembléia agradecendo a pÍesença
de todos e falando da impoÍiância desse momento e da garantia de direitos e da organização da
sociedade civil e governamental e que precisamos nos unir com trabalho, idéias e criticas que
veúam fortalecer a política pública. Neste momento pediu para todos se apresentarem e dizer à
entidade que representam, disse também de uma maneira sucinta o que é seÍ conselheiro, e que os
que aqui estão fazem parte da Política Pública. A Sra. Roseane sugeriu a mudança de titular para
suplente e de suplente para titular, o que todos aceitaram, disse também da importância da
documentação estar correta pois preenchemos o programa do govemo - GSI e que para as entidades
que firmam convênio é pedido cópia de toda a documentação. Foram discutidos e votados qumtos a
paÍicipação das entidades Ficando assim decidido as entidades da sociedade civil organizadas,
participantes titular e suplente sendo: para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente- CMDCA - Titular: Lar da Criança Melvin Jones; Suplente: Residência Protegida do
Adolescente; Titular: Associação Beneficente-HOSPITAL; Suplente: Comunidade Porciúnculacentro Social Santa Izabel; Titular: Fazenda da Esperança - Suplente: APAE- Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais, e para o Conselho Municipal de Assistencia Social - CMAS: Titular:
Residência Protegida do Adolescente - Suplente: Comunidade Porciúncula- centro Social Santa
Izabel; Titular: UstuíLrios dos Serviços da Assistencia Social - Suplente: Lar da Criança Melvin
Jones; Titular: Associação da Terceira idade de Rio Brilhante - ATIRB - suplente: casa de Jesus;
Titular: ACAFATS - Associação Coletiva dos Agricultores Familiares Terra Solidríria - Suplente:
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. foi lembrado que cada entidade tem que
mandar um oficio indicando o nome do seu representante. A sra. Glaciene da ACAFATS foi
convidada a falar um pouco do projeto que a Associação realiza no assentamento São Judas e assim
ela fez explicando como é a dinâmica do projeto em que os alunos desenvolvem atividades no local e
em casa, ou seja, nos sítios e lotes em que moram, pois esse é um requisito para estar no projeto
"morar na Zona Rural". Ao término a Gestora agradeceu mais uma vez a todos, não havendo mais
nada a tÍatar enceÍÍou-se a reunião as th3Omin. E eu Isenir de Matos Ferreira Mazurkevitz lawei a
presente ata que vai por mim e por todos os presentes assinada conforme a lista de presença em
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Aos vinte e cinco dias do mês de junho 2O!.9 (25106/2OL9l, às thoomin, Reuniram-se na SecÍetaria de
Assistencia Social os Conselheiros do CMDCA, para Reunião Ordinária, estavam presentes todos os
membros da comissão de escolha dos novos Conselheiros Tutelares: Roger Trindade Correa - presidente
da comissão, Kelone Ramos Martins Vidal- vice-presidente, e Tatiany Duran Garcia, Letícia Silva Novaes,
Itiene Gonçalves Moura. E os Conselheiros do CMDCA Roger Trindade Correa presidente, Kelone
Ramos Martins Vidal, Alenice Pereira Ribeiro, Tatiany Duran Garcia, Letícia Silva Novaes, ltiene Gonçalves
Moura, Lucimara C. Manfio dos Santos, Angelita Santos a Secretária Municipal de Assistencia Social Sra.
Adriana Correa Barbosa de Oliveira e eu lsenir de Matos Ferreira Mazurkevitz. Peuta: 1- Leitura da ATA

-

anterior; z - pedido de inscrição da Associação Coletiva dos Agricultores Familiares Terra
Solidríria -ACAFATS- Escola Família Agrícola Rosalvo da Rocha Rodrigues - EFAR' 3informação sobre o processo de escolha ao cargo de Conselheiro Tutelar; 4 - Convocação da
Assembléia para entidades, com o objetivo de eleição dos representantes da sociedade civil para
composição deste Conselho.

O presidente Roger deu aberfirra à reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra
para mim; l- fiz a leitura da Ata anterior que foi aprovada por unanimidade;2 - como ficou
resolvido na Íeunião anterior a comissão composta por componentes deste conselho, a saber:
Luzia Targino valente. Letícia silva Novaes e a Gestora Sra. Adriana Corrêa Barbosa de
Oliveira, fizeram na maúã de segunda - feira dia 03 de juúo/2019 a visita "in loco" na
Associação Coletiva dos Agricultores Familiares Tena Solidária -ACAFATS- Escola Família
Agrícola Rosalvo da Rocha Rodrigues - EFAR, no Assentamento São Judas na Zona Rural de
Rio Brilhante,e constataram todo o trabalho de alcance social e continuo realizado pela
associação e com isso decidiram conceder a Inscrição neste Conselho, o que vai ser publicado
na Resolução

n'

0712019

- informamos que o processo de escolha ao cargo de Conselheiro Tutelar está seguindo todo o
cronograma estabelecido nos Editais publicados no Dirí,rio Oficial, onde nos dias 06 e 07 de
junho houve o curso de formação aos candidatos aptos, ou seja, com toda a documentação
apresentada, 4 - Quanto ao processo de atualização dos representantes da sociedade civil neste
conselho, deliberou quanto à composição da comissão eleitoral, sendo estes os conselheiros os
responsáveis em conduzir a assembléia das entidades. Foram eleitos por unanimidade os
seguintes conselheiros para compor a Comissão Eleitoral: Luzia Targino Valente, Tatiany Duran,
Alenice Pereira Ribeiro e Ronei Pereira Barbosa, que será publicada através da Resolução no
07t2019
.3

Ainda sobre o processo eleitoral, deliberou-se a data de ---------' a§...-. na sala de reuniões
da SMAS, para a realização da Assembléia das Entidades que irão compor o Conselho
Municipal de Assistência Social, que será publicada através da Resolução n'......
Destacamos que as entidades âptas pâra participar deste processo são:
o APAE,

o
o
o
.
.

Residência Protegida do Adolescente,
Lar da Criança Melvin Jones,
Porciúncula Santa Izabel

ATIRB

a

Casa de Jesus

4- foi colocado novamente aos presentes o pedido de inscrição no CMAS da Associação
Coletiva dos Agricultores Familiares Terra Solidária ACAFATS- Escola Família Agrícola
Rosalvo da Rocha Rodrigues - EFAR, e após vários debates ficou decidido que segunda Íàira dia 03 de junho a comissâo composta por componentes deste conselho a saber: Luzia
Targino Valente, Leticia Silva Novaes, Angelita dos Santos Barbosa, Lucimara C. Manfio,
Alenice Pereira Ribeiro e a Gestora Sra. Adriana Corrêa Barbosa de Oliveira, irão lazer uma

"in loco" a fim de conhecer e verificar se a referida associação faz um trabalho de
alcance social contínuo e se esta dentro da tipificação; 5 - Quanto ao processo dos
representantes da sociedade civil neste conselho, deliberou-se quanto a composição da
visita

comissão eleitoral. sendo estes os conselheiros os responsáveis em conduzir o a assembléia
das entidades. Foram eleitos por unanimidade os seguintes conselheiros para compor a
Comissão Eleitoral: Roseane Rodrigues Garcia, Tatiany Duran. Lucimara Manfio, que será
publicada através da Resolução n' 0712019.

Ainda sobre o processo de Assembléia das entidades deliberou-se a data de 28 de junho de 2019,
às 8h00min na sala de reuniões da SMAS para a entÍega da documentação e o dia 02 deju para a
rcalização da Assernbléia das Entidades que irão compor o Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente - CMDCA. que será publicada através da Resoluçâo n'08/2019. Destacamos as
enlidades que irão parlicipar deste processo: APAE, Residência Protegida do Adolescente, Lar da
Criança Melvin Jones. Porciúncula Santa lzabel, Fazenda da Esperança e Associação
Beneficente.

Ã-

Rlo
BRILHANTE
/\

PEGIUENA

PREFEITURA
CATIvANTE

CRONOGRAMA REFERENTE AO EDITAL XXV2OI9 DO CMDCA DE XX/MS.
DATAS

EVENTOS BASICOS

Publicação do Edital no meio de comunicação local

Inscrições na Secretaria de Assistencia Social das
07 h as l1h
Análise dos Re uerimentos de inscri oes.
Publicação da lista dos candidatos com inscrições
deferidas no site da Prefeitura e no meio de
comunicação.
Prazo para recurso.
Análise dos recursos.
Publicação da lista definitiva dos candidatos com
inscrição deferida, em ordem alfabéticano meio de
comunicação.
Divulgação do local, data e horiírio de realização do
Exame de Coúecimento, no site da Prefeitura e no
meio de comunicação.
Realização do Exame de Coúecimento Específico.
Publicação da lista definitiva dos candidatos aprovados
no Exame de Conhecimento, no site da Prefeitura no
meio de comunicagão.
Prazo para recurso.
Dirulgação da relação dos candidatos habilitados para
participarem do pleito
Realização do PLEITO.

Divulgação do resultado do pleito, por meio
publicação no site da Prefeitura e no meio

06/10t2019

de
de

comunicação, com os nomes dos candidatos escolhidos,
em ordem de classificação.
Prazo para recurso.
Análise dos recursos.
Dirulgação dos candidatos eleitos, no site da Prefeitura
e no meio de comunicação, para diplomação e posse.
Divulgação da data e local do curso de formação.
Publicação da data da Diplomação e Posse, no site da
Prefeitura e no meio de comunicação.
DTPLOMAÇAO E POSSE.
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