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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE 
 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dezenove horas, foi 
realizada a primeira reunião ordinária do Conselho Municipal da Cidade no Centro 
Educacional Cultural e Esportivo Paulo Freire. O presidente Ary Russo deu início 
saudando os presentes e informando que estamos retomando as atividades pós 
pandemia, em seguida passou para o primeiro item da pauta que seria a 
apresentação dos novos membros, o Sr. Ary pediu para que cada um se 
apresentasse mesmo os membros que já atuavam e ao segmento que representam, 
na ocasião estavam presentes o secretário de Planejamento Marcelo Batista, 
representando a secretaria de Desenvolvimento Social o senhor João Roberto, 
representando a secretaria dos Negócios Jurídicos a senhora Danielly Francine, 
representando a Secretaria de Obras o senhor Reinaldo Adriano, representando as 
cooperativas locais o senhor Cristiano Elias, representando as associações 
filantrópicas a senhora Maria de Lourdes, o senhor Ary representa o setor de 
comércio e representando a secretaria executiva do conselho, as funcionárias da 
secretaria de planejamento Camila Siqueira e Letícia Paula. Após a apresentação 
pediu a sugestão do colegiado para definir o melhor dia e horário para as próximas 
reuniões, tendo em vista a dificuldade da participação de todos no horário das 
dezenove horas, o conselheiro Cristiano lembrou que o horário atual foi estabelecido 
com o intuito de facilitar a participação da sociedade civil, porém não houve êxito, foi 
sugerido pela conselheira Lourdes e aprovado por todos que as reuniões sejam 
realizadas em horário comercial, com aceitação unânime ficou definido que a partir 
desta data o calendário passa a ser  todas as últimas terças feiras do mês as quinze 
horas na sala de reuniões da secretaria de Planejamento. Outro tema levantado pelo 
presidente foi o horário de duração das reuniões que no passado eram muito 
extensas, ele propôs limitar a uma hora e meia de duração com tempo previsto para 
cada tema, o que foi aceito por unanimidade. Em seguida passou para o item dois 
da pauta, a indicação para substituir novos membros, a funcionária Camila citou que 
alguns pediram afastamento e outros não compareceram mais e nem se justificaram, 
sendo assim estamos com vacância para três membros de conselho e um de 
sindicato, o presidente Sr. Ary, pediu que a senhora Lourdes faça o convite para o 
conselho municipal de assistência social no qual faz parte, o secretário de 
planejamento Sr. Marcelo se comprometeu a entrar em contato com o conselho dos 
pastores e sindicado rural para a indicação dos novos membros e o Sr. Ary como 
também é presidente do conselho do turismo se comprometeu a trazer a nova 
indicação já para a próxima reunião, para finalizar deixou aberta a reunião para a 
tratativa de assuntos diversos caso algum membro veja a necessidade, foi feito um 
breve debate sobre vários temas e possíveis pautas para futuras reuniões e ao final 
foi decidido que para a próxima reunião seria discutido o regimento interno atual e se 
necessário feito alterações pertinentes, a funcionária da secretaria de Planejamento 
Camila disse que encaminharia o atual regimento e lei antecipadamente para que 
todos pudessem analisar com antecedência. O presidente Sr. Ary agradeceu a 
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presença e participação de todos, e encerrou a reunião. Eu, Camila Siqueira 
Alcantara, secretaria executiva do conselho, lavro e assino esta ata____________ 
que será assinada pelos demais membros presentes desta reunião: 
Ary de Oliveira Russo: Titular -__________________________________________ 

Marcelo Batista da Silva: Titular - _______________________________________ 

    João Roberto Cravo de Oliveira: Suplente - _______________________________ 

Cristiano Elias Ferreira: Titular - _______________________________________ 

Maria de Lourdes Teté Miyada: Titular - _________________________________ 

Danielly Francine Proença: Suplente - _________________________________ 

Reinaldo Adriano: Suplente - _________________________________________ 

 


