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ATA DE REUNIÃO DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA - DO MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO 2 

ESTADO DE SANTA CATARINA - Em 21 (vinte e um) de agosto de dois mil e dezenove, 3 

com início às 18h (dezoito horas), na Sec. De Saúde, situada à avenida Hercílio Luz, nº  4 

688, Universitário, Tijucas/SC, CEP: 88.200-000, presenciaram a Reunião do CMDCA, 5 

presentes os Senhores Conselheiros e ouvintes: 1 – ADILSON FERNANDES/ OSC, 2 – 6 

CLÁUDIA RAITZ BUCHELE/GOV,  3 – JOÃO DANIEL RAMOS/OSC 4 – DIOCÉLIO 7 

ADELINO DOS SANTOS/OSC, 5 –  ANTONIO MIRANDA,  6 –JOAURO SANTOS/OSC, 8 

7 –.VANDEIR FUGAZZA/OSC, 8 –.ANTONIO DE AZEVEDO/OSC, 9 –.TIAGO MANENTI 9 

MARTINS/OSC, 10 –.EDER JACIEL/OSC, 11 – SARGENTO MOREIRA/OSC, 12 – 10 

MANOELA COSTA/OSC.  11 

PUBLICAÇÃO: Houve convocação por meio de publicação no Diário Oficial dos 12 

Municípios e contato com conselheiros via telefone. II - VERIFICAÇÃO DO QUORUM: 13 

contando com o quórum necessário foi iniciada a presente sessão. III – LEITURA DO 14 

EXPEDIENTE: Pautas extraordinária do CMDCA, lido em reunião. IV – PAUTA EM 15 

DISCUSSÃO/EDITAL CHANCELA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS/FIA: A presidente 16 

Claudia Raitz Büchele abriu a reunião cumprimentando á todos e apresentou a pauta da 17 

publicação do edital de chancela/captação direta de recursos porem antes da pauta pediu 18 

licença e apresentou a todos o retorno sobre as prestações de contas do edital vigente 19 

2019. Apresentou a cada OSC participante a situação de cada uma, foram tiradas dúvidas 20 

e também distribuídas algumas copias de termo de fomento de OSCs que ainda não 21 

haviam retirado os seus. Esclarecido as dúvidas acerca das prestações a reunião seguiu 22 

focada no tema – leitura do edital chancela elaborada pela presidente de acordo com um 23 

modelo fornecido pela assessoria jurídica do município que estabeleceu seus parâmetros 24 

de acordo com edital chancela do fundo do idoso. Foi iniciada a leitura da minuta pela 25 

presidente, não havendo copias para todos, alguns presentes se reuniram em pequenos 26 

grupos para apreciação. A presidente leu o edital e os presentes se manifestaram contra 27 

a alguns itens e outros a favor. Foi comentado que por ser um edital de chancela (fica o 28 

proponente com expectativa de captar os recursos com as empresas) não teria coerência 29 

limitar o valor máximo ou mínimo de cada projeto. Foi então aprovado em plenária que 30 

fosse retirado do edital minuta ali lido o item que previa um valor especifico para cada 31 

projeto. Assim como foi solicitado a retirada do edital do item de cotação de 03 32 

orçamentos para serviços e outros itens, haja visto não ser uma licitação e também o 33 

edital ser regido agora pelo marco regulatório. Decisão de aderir ao marco regulatório 34 

neste edital chancela 2019 foi tomada pela presidente mesmo a CONANDA em sua 35 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE – CMDCA – TIJUCAS/SC 

Lei Municipal Nº 807 de 14 de Dezembro de 1990 
 

      

 

resolução determinando apenas a abertura de edital específ. Simplificado para o item 36 

CHANCELA. Foi acatado o cumprimento do marco regulatório ao edital chancela 2019 37 

desde que atenda os itens elencados no mesmo conforme a lei – em todos os seus artigos 38 

e incisos e sugerido pela presidente que fosse encaminhado ao PROCURADOR DO 39 

MUNICIPIO a solicitação que ficará subordinada a autorização juridica. Foi também 40 

acordado em plenária que as OSCs teriam antes da publicação alguns dias para ler em 41 

casa a minuta para nova analise quanto ao conteúdo, caso tivesse algo a solicitar 42 

alteração que assim o fizesse através do e-mail do CMDCA. Finalizado esta leitura foi 43 

aprovado a publicação do edital condicionadas á aprovação da PROCURADORIA DA 44 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS para atender a legalidade das alterações 45 

solicitadas pelos presentes assim como as alterações sugeridas em nova leitura pelos 46 

presentes em nova reunião extraordinária munidos de um retorno pela assessoria jurídica 47 

do município para enfim publicar o edital. Foi também solicitado aos presentes brevidade 48 

em suas analises do ref. Edital para a publicação acontecer a tempo das OSCs buscarem 49 

recursos juntos as empresas ainda no mês de setembro de 2019 (período de apuração 50 

trimestral de lucros das empresas) onde poderão contribuir com os projetos da cidade.  51 

Sem mais a destacar a presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de 52 

todos. Eu, João Daniel – secretário do CMDCA secretariei esta reunião. Os presentes 53 

assinaram esta ata conforme lista de presença anexa a este.  54 


