
 

 

 

 

ATA N.° 1 DA REUNIÃO DE MUDANÇA DE GESTÃO DO ABRIGO INSTITUCIONAL 

DE CAMPO BELO DO SUL 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, com início às nove horas e trinta 

minutos, na sede da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, reuniram-se os Prefeitos Pe. 

Edilson José de Souza (Campo Belo do Sul), Sirlei Kley Varela (Cerro Negro) e Luiz Carlos de 

Freitas (Capão Alto), Selênio Sartori – Diretor Executivo do CISAMA, Lauro Francisco dos 

Santos Filho – Coordenador de Programa de Direitos Humanos e Assistência Social do CISAMA, 

Dra. Zenalda M. V. de Moraes – Assessora Jurídica da AMURES, para tratarem da seguinte pauta: 

1 - Aprovação do novo modelo de gestão do Abrigo institucional de Campo Belo do Sul, a ser feita 

através de gestão compartilhada através do CISAMA. 2 - Apresentação do Contrato de Programa 

do Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes. 3 - Apresentação do Contrato de Rateio; 4 - 

Análise minuta da resolução institui o serviço. Dando início aos trabalhos, o Prefeito Pe. Edilson 

José de Souza cumprimentou os presentes e em seguida passou a palavra para o Diretor Executivo 

do CISAMA Selênio Sartori, procedeu a apresentação da intenção do município de Campo Belo do 

Sul em  firmar a parceria para gestão compartilhada do abrigo para crianças e adolescentes entre os  

municípios de Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro  e o CISAMA. O Consórcio terá por 

objetivo a execução de programas de abrigo provisório, segundo os princípios do art. 92, da Lei 

8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações, em 

especial a Lei 12.010, de 3 de agosto de 2009. Acolhimento é provisório e excepcional (cf. 

Parágrafo I, Art. 101 do ECA) para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive, crianças 

e adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (cf. Art. 98 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente). A proposta de gestão compartilhada entre os Municípios e o CISAMA foi aprovada 

por unanimidade dos presentes a partir do exercício 2017, sendo que os atos para sua 

regulamentação serão assinados até 31 de dezembro de 2016. Ato contínuo foi estabelecido que a 

minuta do Contrato de Programa para análise dos procuradores dos respectivos Municípios, será 

repassada pela Dra. Zenalda Moraes, após análise do documento assinados pelos Municípios junto 

ao Ministério Público. Deverá ser agendada reunião entre as partes e o Promotor da Comarca de 

Campo Belo do Sul. Foi discutida a planilha de gestão compartilhada do abrigo pelos presentes, 

sendo definido que o pessoal será da Prefeitura Municipal de Campo Belo do Sul, bem como a 

sede do abrigo. Discutida a planilha, que em anexo faz parte da presente ata, foi definido pelo 

critério de divisão proporcional à população dos Municípios, assim compreendendo 55% para o 

Município de Campo Belo do Sul, 20% para o Município de Capão Alto e 25% para o Município 

de Cerro Negro. O custo estimado para gestão do Abrigo em 2017 é da ordem de R$ 19.878,59. Os  



 

 

 

valores correspondentes serão repassados através de contrato de rateio a ser firmado em janeiro de 

2017 entre cada Município e o CISAMA. Todas as deliberações hoje tomadas estão sujeitas a 

ratificação do Ministério Público da Comarca de Campo Belo do Sul. E, por estarem justos e 

acordados os presentes assinam em cinco vias de igual teor a presente ata. Nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a reunião. Campo Belo do Sul, 14/11/2016.     
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