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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE 
 

Aos trinta de novembro de dois mil e vinte e um, às quinze horas, foi realizada a 
terceira reunião ordinária do Conselho Municipal da Cidade na Secretaria Municipal 
de Planejamento. A Sra. Maria de Lourdes iniciou a reunião saudando todos os 
presentes, informando que nesta oportunidade estaria representando o Sr. Ary 
Russo, pois o mesmo encontrava-se em São Paulo. A Sra. Camila informou aos 
presentes acerca do encaminhamento da ata da reunião anterior e possíveis 
alterações, a qual foi aprovada pelos membros do conselho.  Em seguida, passou-se 
a discussão do primeiro item da pauta, que seria a indicação dos novos membros. 
Foram apresentados membros indicados pelo Conselho dos Pastores, o Sr. Santino 
e do Sindicato dos Trabalhadores, o Sr. Pedro. Foi dada a palavra aos novos 
representantes para cada um se apresentar. Continuando, quanto à indicação do 
membro do FUNDEB, foi informado que não houve devolutiva. Com relação ao 
representante do Conselho da Cultura, este seria informado pelo Sr. Ary Russo na 
próxima reunião. Passando ao segundo item, foi tratado do selo “ONG 
Transparente”. A Sra. Maria de Lourdes propôs que o assunto fosse tratado na 
próxima reunião, pois seria importante a presença do Sr. Ary Russo para 
esclarecimentos, sendo acatado pelo conselho.  A título de explicação, a Sra. Camila 
informou que a lei é de 2018, tendo o Sr. Gilson complementado que trata-se de um 
selo que as entidades devem ter para demonstrar a transparência de suas 
atividades. Segundo ele, a lei é de autoria do ex-vereador Alan Galvão, tendo a 
intenção de dar maior credibilidade às ONG’s. Camila informou que um decreto de 
2018 previu que quem receberia a documentação era a Rede Cidadania Ativa, 
sendo que em 2020 este conselho deliberou que esta atribuição viesse para o 
Conselho da Cidade, de modo que foi elaborado novo decreto neste sentido. 
Passando ao terceiro item da pauta, que tratava da inscrição das entidades, a Sra. 
Maria de Lourdes questionou se o integrantes do conselho estavam de acordo com 
definições constantes na resolução de 2019. A Sra. Camila questionou se seriam 
apresentados os mesmos documentos e a mesma data para apresentação. O Sr. 
Gilson fez uma ponderação no tocante a exigência de alvarás quando se tratarem de 
prédios públicos, sugerindo a alteração. A Sra. Maria de Lourdes solicitou que fosse 
verificado se haveria conflito com o texto previsto na Lei nº 13.019/2014, sendo que 
tais informações seriam confirmadas com o setor jurídico. 
Passando ao encerramento, a Sra. Maria de Lourdes agradeceu a presença e 
participação de todos, e encerrou a reunião. Eu, Danielly Francine Proença de 
Camargo, secretária-executiva do conselho, lavro e assino esta ata____________ 
que será assinada pelos demais membros presentes desta reunião: 
Maria de Lourdes Teté Miyada: Titular - _________________________________ 

João Roberto Cravo de Oliveira: Suplente - _____________________________ 

Reinaldo Adriano: Suplente - _________________________________________ 

Cristiano Elias Ferreira: Titular - _______________________________________ 

Gilson Eduardo Kurtz de C. Lopes: Suplente - ____________________________ 
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Luciano Bernardo de Almeida: Titular - ________________________________ 

Santino Ursulino de Oliveira: Titular - __________________________________ 

Pedro Silva de Sousa: Suplente - _____________________________________ 

 


