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ATA N° 15 DA 8a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2017. Aos
quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, Estado 
de São Paulo, nas dependências da Câmara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, 
n° 1001, às 17hl0min, reuniu-se a Comissão de Constituição e Justiça e a Senhora 
Nadir Blefari de Almeida, Secretária Municipal da Assistência Social, para debater 
assuntos referentes ao Projeto de Lei n° 37/2017, que dispõe sobre a abertura de Crédito 
Adicional Especial para os fins que especifica no valor de R$ 517.456,09 (quinhentos e 
dezessete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e nove centavos). Estavam presentes 
os vereadores Roque Vinícius Isidio Teodoro Dias, Presidente da Comissão, e Vinícius 
Guilherme Simili, Vice-Presidente. Participou, também, o vereador Valmir Dionizio. 
Registrou-se a ausência dos vereadores Claudecir Rodrigues Martins, Luís Remo Contin 
e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio, membros da Comissão. Primeiro, foi 
questionado sobre a procedência do recurso referente ao Projeto de Lei n° 37/2017. A 
Senhora Nadir de Almeida informou que o recurso mencionado estava parado desde a 
administração passada. Para recuperar esse recurso, foi realizado um PDST (Projeto de 
Desenvolvimento Socioterritorial) envolvendo 814 (oitocentos e quatorze) famílias do 
Bairro Parque Colinas, que engloba os residenciais Alda Carolina -  Ia Etapa, Alda 
Carolina -  2a Etapa e Colinas. Relatou que o problema maior é a venda de casas nos 
conjuntos habitacionais mencionados na matéria, tendo em vista que a Caixa Econômica 
Federal já notificou cerca de 180 (cento e oitenta) beneficiários. Portanto, há uma grande 
preocupação em conscientizar a população de que não é permitido vender a casa. Se o 
beneficiário vende o imóvel, ele perde o benefício e não poderá participar de outro 
programa habitacional. Os trabalhos sociais serão desenvolvidos com a participação do 
CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), que atua com demandas 
referenciadas; e em parceria com a FEMA, que dispõe de ferramentas necessárias a 
certos cursos desenvolvidos ao longo do projeto. O principal objetivo do projeto é 
fortalecer os vínculos comunitários. Os cursos serão disponibilizados apenas para os 
moradores dos residenciais Alda Carolina -  Ia Etapa, Alda Carolina -  2a Etapa e Colinas. 
Os cursos foram escolhidos e elaborados mediante pesquisa acerca das necessidades da 
comunidade e no mercado de trabalho no Município, contando, inclusive, com 
informações do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). A Secretária Municipal da 
Assistência Social também foi questionada quanto à forma de contratação dos oficineiros, 
se haveria a possibilidade de concurso. Ela informou que a contratação dos oficineiros 
deve ser direta, tendo em vista a brevidade dos cursos e que pode haver mudanças 
conforme demanda da comunidade. Assim que a abertura de crédito for aprovada, os 
projetos terão início imediatamente. As compras de materiais e equipamentos necessários 
para a realização dos trabalhos são feitas por meio de requisição à Prefeitura. A 
Secretaria Municipal de Assistência Social deverá prestar contas, mediante relatórios, à 
Caixa Econômica Federal, mensalmente. O vereador Vinícius Simili indagou qual o 
procedimento estabelecido caso remanesça recursos após doze meses de projeto. A 
Senhora Nadir de Almeida respondeu que o projeto pode ser estendido, mediante 
solicitação à Caixa Econômica Federal. Os vereadores ainda perguntaram quantas 
pessoas o projeto pretende alcançar, a resposta foi que a estimativa é envolver ™
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famílias do Parque Colinas. Para isso, serão realizadas atividades com as crianças para 
que os responsáveis possam participar dos cursos. Esclarecidas as dúvidas sobre o Projeto 
de Lei n° 37/2017, a Senhora Nadir Blefari de Almeida retirou-se da Sala de Reunião, às 
17h00min. Neste mesmo horário, reuniu-se à Comissão a Senhora Dulce de Andrade 
Araújo, Secretária Municipal da Educação, para debater o Projeto de Lei n° 33/2017, que 
dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional, Suplementar para os fins que especifica no 
valor de R$ 394.408,06 (trezentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oito reais e seis 
centavos). O primeiro questionamento dos vereadores foi em relação ao convênio 
estadual de transporte de alunos. A Senhora Dulce Araújo explicou que existe um 
convênio com o Estado de São Paulo, o qual mantém o custeio de uma parte da frota do 
Município utilizada na Secretaria Municipal da Educação para o transporte de alunos. 
Relatou que o valor mencionado no projeto será devolvido por falta de planejamento da 
administração anterior. A Secretária foi questionada quanto à finalidade dos recursos 
provenientes do convênio. Afirmou que os valores são utilizados para manutenção 
preventiva e corretiva, abastecimento e despesas com documentação da frota subsidiada 
pelo Governo Estadual, bem como para o pagamento de bolsas de estágio aos monitores 
de transporte. Mencionou que os ônibus escolares são adaptados para pessoas com 
deficiência. Por fim, esclareceu que o cadastro dos alunos é realizado por meio de 
georreferenciamento para facilitar sua localização e elaboração das rotas. Não havendo 
mais nada a discutir, foi encerrada a presente reunião às 17h59min e eu, Natalia 
Domingos Pelissari, Secretária da Ata, lavrei a presente que uma vez conferida pelo 
Vice-Presidente da Comiss ‘ ‘ ;nte com o Presidente.
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