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Ata da Reunião do Conselho Municipal de Esportes de 
Caraguatatuba delibera pagamento Bolsa Auxilio aos 

Projetistas do FIDA

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quinze 
horas e trinta cinco minutos, na sede da Secretaria de Esportes, 
teve inicio a reunião extraordinária do Conselho Municipal 
de Esportes. Após as saudações e apresentação do Sr. Paulo 
Rogério Pimenta de Mello, como novo secretário da Pasta 
de Esportes e por consequência, Presidente do conselho 
em questão. A circulação da lista de presença iniciou-se a 
discussão dos tópicos da pauta na mesma ordem em que foram 
relacionados. Recapitulação sobre o decreto de suspensão 
das atividades e apontamento da justifi cativa para pagamento 
da bolsa auxílio do mês de março.  O presidente expõe as 
ações de adequação da execução aos projetos via internet e 
apontamento das ações neste sentido. O presidente pede ao 
conselho, respaldo para efetuar o pagamento de bolsa auxílio 
no mês de abril e apresenta pareceres jurídicos solicitados 
anteriormente pelo presidente ao departamento jurídico da 
Prefeitura. Após a leitura dos mesmos cujo apontamento 
é em relação à adequação dos projetos e aprovação do 
conselho. Após discursar com relação ao compromisso de 
horas disponibilizadas ao desenvolvimento de cada projeto e 
exposição de que o compromisso de assumido não foi em tempo 
algum descumprido por nenhum projetista, justifi cando desta 
forma o cumprimento por parte do município da contrapartida 
fi nanceira. Deu-se inicio a votação quanto ao pagamento 
da bolsa auxilio realizado no mês de março e o pagamento 
referente ao mês de abril. Aprovação por unanimidade. 
Iniciou-se a leitura da justifi cativa da SECER para manutenção 
dos projetos e a possibilidade da necessidade de aquisição de 
plataforma virtual e celulares que possibilitem a gravação de 
vídeo aulas. Foi aberta discussão quanto o material teórico 
ser fornecido pela SECER ao que o conselho posicionou-
se favorável por unanimidade, posteriormente foi discutido 
quanto à execução de aulas online ou de forma gravada, ao 
que foi apontada a plataforma virtual já utilizada em que os 
vídeos permanecem para posterior visualização pelos usuários. 
Foi solicitada a presença do funcionário Thiago, responsável 
pelo departamento de compras da Secretaria de Esportes, para 
que esclarecesse quanto à disponibilidade fi nanceira para 
manutenção dos projetos FIDA ao que esclarecem que a verba 
já está empenhada para esse fi m e ainda há folga orçamentária 
devido ao fato de a previsão foi feita para iniciarem aos 
projetos no mês de janeiro e de fato iniciaram em março 
além de até o mês de abril não haverem sido contempladas as 
bolsas aos atletas de competição, desta forma viabilizando a 
manutenção dos projetos já contemplados, o conselho aprova a 
continuidade dos projetos e aquisição de materiais e insumos por 
unanimidade. Partiu-se para a discussão sobre as declarações 
de compromisso a ser fi rmado junto aos projetistas, pelo qual o 
não aceite por parte do responsável por cada projeto acarretará 
na suspensão do projeto até que seja possível a execução na 
forma original proposta pelo projetista e caso após chamamento 
e prazo de uma semana para conhecimento do projetista a fi m 
de assinar as declarações, o não comparecimento acarretará na 
suspensão do projeto ao que foi aprovado por unanimidade. 
Após considerações fi nais, esclarecimento do posicionamento 
do presidente quanto à importância das ações e deliberações 
deste conselho, às dezesseis horas e cinquenta e um minutos, 
encerrou-se a reunião cujas assinaturas na lista de presença 

seguem em anexo.

GERSON JACINTO DA SILVA - REPRESENTANTE DA 
SECRETARIA DE ESPORTES
CÍCERO ALBERTO DOS SANTOS - REPRESENTANTE DA 
SECRETARIA DE ESPORTES
LINCON SATO - REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE 
ESPORTES SUPLENTE
JOANNE TORRALBO GIMENEZ LEMOS - 
REPRESENTANTE DA SECRETARIA DA FAZENDA
ANA MARTINS DINIZ - REPRESENTANTE DAS 
ENTIDADES ESPORTIVAS  SUPLENTE
WALDIR NATALINO MANZ JUNIOR - REPRESENTANTE 
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DANILO DE OLIVEIRA - REPRESENTANTE DOS 
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA SUPLENTE
RODRIGO SANTOS BRANDT - REPRESENTANTE DAS 
PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Caraguatatuba, 30 de abril de 2020.

Paulo Rogério Pimenta de Mello
Presidente do CME

EXTRATO DE ADITAMENTO

Pregão Presencial nº 218/2014 – Processo nº 38872-7/2014

Objeto: Prestação de serviço de informática.

Aditamento nº 06: Prorrogação em mais 06 meses. Contratada: 
Prescon Informatica Assessoria LTDA.

Assinatura: 18/03/2020.
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EXTRATO DE ADITAMENTO – Aditamento nº 06/2020 
- Contrato nº 02/2020 - Processo Interno nº 027/2020. 
Contratante: CaraguaPrev. Contratada: Paulo Henrique 
Cunha Ramos. Assinatura: 27/04/2020 – Objeto :Acréscimo 
de 14 ,33% do valor inicial contratado, que corresponde ao 
montante de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), 
em virtude da instalação de forro em gesso drywall, incluindo 
pintura, material e mão de obra, na sala 01 do piso superior do 
Instituto de Previdência. Pedro Ivo de Sousa Tau – Presidente 
do CaraguaPrev.
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