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Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2016, às quatorze horas e cinco minutos, na
sala de audiência da 2a Vara da Subseção Judiciária de Pouso Alegre, comigo presente o
representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Pouso Alegre, Dr.
Marcos Vinicius Furtado e Carvalho, o representante do Ministério Público Federal,
Sandro Magno Pauline, o representante da 2a Vara Federal de Pouso Alegre, Delmar
Carneiro Pessoa Júnior e a Supervisora da Seção de Administração Financeira e
Patrimonial(SEAFI), Jane Tiburcio Machado. Iniciou-se a reunião da Comissão
Especial para escolha dos Projetos Sociais a serem contemplados com valores
depositados na conta única deste Juízo. A supervisora da SEAFI lembrou que podem ser
escolhidos mais de um projeto, analisando-se a viabilidade de implementação e a
necessidade de se comprovar os gastos. O Diretor da 2a Vara salientou que o voto de
cada membro da Comissão tem o mesmo valor e observou que as entidades que
atendem os menores não requerem verbas astronómicas. Para ele, devemos eleger uma
metodologia de distribuição dessas verbas e estabelecer um cronograma para beneficiá-
las. O Dr. Marcos pontuou que o Clube do Menor fica no bairro São Geraldo, situado
em local carente da cidade. Delmar questionou a supervisora da SEAFI como se dará a
prestação de contas, sugerindo que se dê de forma física e virtual (através do SEI). Esta
ressaltou que o Projeto l não apresentou orçamento, situação que deverá ser
regularizada, mas não é motivo para sua exclusão e que o Projetol2, apresentado pelo
Asilo Betânia, não precisa ser atendido na integralidade, posto que é possível adquirir
parte das cadeiras de banho, sem dificultar a prestação de contas, o mesmo se dá com o
Projeto 16 da Associação das Irmãs Salesianas, por serem três computadores. Delmar
sugeriu que após o primeiro repasse, espere-se a conta atingir um valor aproximado de
R$12.000,00 para nova seleção dos projetos já apresentados, nos quais se contemplarão
outras três instituições. Jane questionou o fato de que não se sabe quanto tempo
demorará a se atingir esse valor, de forma que quando se atingir o projeto pode ter sido
contemplado por outros meios. Delmar recomendou que a entidade fosse provocada
para dizer se ainda tem a necessidade de executar o projeto e, levando-se em conta a
urgência do projeto. O Diretor da 2a Vara optou por privilegiar três entidades e deixar o
restante do valor em conta para a próxima etapa do cronograma, com concordância do
membro da OAB e do MP. Passou-se a análise dos projetos. Por unanimidade, com
votos do Sr. Delmar Carneiro Pessoa Júnior, Dr. Marcos Vinicius Furtado e Carvalho e
Sandro Magno Paulini, elegeu-se o Projeto 03 de reforma da parte hidráulica do Clube
do Menor, no valor de R$6.794,30(seis mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta
centavos), a aquisição de 14 cadeiras de banho (parte do Projeto 11), que perfaz o valor
de R$2.159,92 (dois mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) do
Asilo Betânia e Projeto 2, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, no valor
de R$2990,00 (dois mil novecentos e noventa reais), perfazendo o total de R$11.944,22.
Ressaltou-se que, nesta data, há em conta R$11.878,49 e que, conforme informações da
Silvânia da Caixa Económica Federal, até 02/9/2016, haverá o lançamento de
R$1603,00 nessa conta, totalizando R$13.481,49. Por sugestão do Dr. Marcos, optou-se
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por realizar a próxima reunião daqui a 06 meses, o que foi acatado por todos. Encerro
esse termo assinado. g£ , Ana Elisa Mendes de Paula, técnica judiciária, matrícula MG
191203.
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