ATA DA REUNIÃO Nº 296, ORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM
02 DE MARÇO DE 2016.

Aos doisdo mês de março de dois mil e dezesseis, às 9h e 15min reuniu-se, ordinariamente, o
Conselho Municipal de Assistência Social, na sede da Casa dos Conselhos Augusto Angelo
Zanatta, na Av. Koeller, 260 – Centro - Petrópolis, tendo como pontos de pauta Pauta: 1)
Verificação da presença e da existência do quorum*; 2) Leitura e aprovação das atas; 3) Relato
do trabalho das comissões permanentes; 4) Apresentação do Relatório de Atividades 2015 da
Casa dos Conselhos; 5) Recursos Humanos da SETRAC; 6) Informes e assuntos
gerais.Compareceram 09 (nove) conselheiros representantes da Secretaria de Trabalho,
Assistência Social e Cidadania; Gabinete do Prefeito; Secretaria de Habitação; Secretaria de
Saúde e Secretaria de Educação, pelo poder público; representantes da COMAC; Comunidade
Jesus Menino; Associação da Casa da Cidadania e Conselho Regional de Psicologia, pela
sociedade civil. Com a presença de 32 (trinta e duas) pessoas a Presidente iniciou a
reuniãoapresentando o Sr. Paulo Martins representante do IPGPAR - Instituto Philippe Guédon
Pró Gestão Participativa,que informou a alteração da data do encontro da palestra sobre os
rumos do terceiro setor e as novas exigências para convênios com prefeituras, atendendo a lei
13019para o dia 11/03, em virtude da Audiência pública anual do CMAS a ser realizado e 10/03
para não haver coincidência das datas dos dois eventos,o evento será realizado no dia 11 de
Março as 16h nas dependências da Associação casa da cidadania rua visconde de Souza franco,
474 Centro (Rua da Feira) Entrada Franca reservas pelo e-mail: IPGPAR@GMAIL.COM. Dando
sequência a reunião a presidente passa para o primeiro ponto de pauta: 1) Verificação da
presença e da existência do quórum: confirmado quórum para realização da reunião. 2) Leitura
e aprovação das atas:procedeu-se a leitura da Ata de número 294, reunião ordinária de 13 de
janeiro de 2016. A qual foi aprovada por unanimidade.Em seguida foi sugerido pela assembleia
o encaminhamento antecipado aos conselheiros das Atas a serem aprovadas em reuniões do
CMAS, pois facilitaria a discussão sobre o conteúdo das mesmas, sendo também sugerido que
as mesmas fossem encaminhadas em formato de PDF com indicativo de Ata não aprovada
encaminhada somente para ciência, mantendo-se sigilo das informações ali contidas.Em
seguida havendo necessidade de inversão de pauta em vista da secretaria Sra Fernanda ter
que se ausentar para uma entrevista com a imprensa, a presidente passa para o ponto de
pauta 5) Recursos Humanos da SETRAC: a Secretaria Fernanda relata que está em contato com
o Jurídico e o Gabinete do Prefeito para elaboração de Edital para contratação da OS, dando
oportunidade de participação de todas as OS do Brasil e não só a OS que foi qualificada para
execução desse serviço no Edital de qualificação de OS pela Prefeitura. Esclare também a falta
de recursos para essa contratação, que a mesma conforme projeção fica em torno de R$
80.000,00 (oitenta mil reais)mensal.De acordo com a política de Assistência Social o Governo
Federal deveria arcar com 50% dos recursos para a assistência Social, o Governo Estadual com
30% e o Município com 20%, mas isso se inverte. A Sra Carla representante do CIEE indaga se a
secretaria se tem projeção do quantitativo do número de funcionários que precisam ser
contratados, relata ainda que a questão não é só no sentido de Recursos Humanos, mas da
política de assistência Social para o atendimento os seus usuários, que esse valor apresentado
não supra o valor a ser pago aos funcionários e também não supra o números de funcionários
necessários ao desenvolvimento das atividades. A secretaria informaque irá verificar com os

técnicos e sua equipe de gestão o que se consegue minimamente para compor as equipes sem
que haja prejuízo para os usuários e nem dos serviços. Cita a importância do conselho está
participando das reuniões da CIB para se ter ciência do que os municípios vem passando a
respeito da liberação de recursos do Governo Federal e Estadual. Que o Conselho vem sendo
representado pelo conselheiro Adriano, que faz o convite para outros conselheiros que
queiram participar dessa reunião. A conselheira Andréa relata que em reuniões em que ela
comparece a Secretaria sempre informa de forma clara para os funcionários seriam
contratados por OS uma vez que o Município não poderia fazer a contratação de pessoal por
atingir o limite da Lei, solicitando esclarecimentos sobre a situação de contratação uma vez
que no momento as pessoas que prestam serviços estão contratadas por RPA, o que não dá
direitos trabalhistas, cita ainda a necessidade de garantia dos direitos dos profissionais. Solicita
ainda informações sobre o recurso de R$ 193.000,00 (cento e noventa e três mil reais), a ser
repassado peloGoverno Estadual referente ao plano de aprimoramento do governo estadual
aprovado em reunião do CMAS. O conselheiro Carlos Jorge relata que estamos tratando de
uma política pública estabelecida em Lei, e que os serviços e implementação dessa política
será cobrada e quem responderá?A Assistente SocialDesiré solicita esclarecimentos sobre a
planilha que foi encaminhada para a comissão de Direito e Fiscalização e dezembro de 2015 3)
Relato do trabalho das comissões permanentes: O Conselheiro Adriano cita os relatórios do
IPAE da ONG Mateus 25-35 e do lar São João de Deus citando os Arts 5º e 6ºda resolução do
CMAS, e que a comissão está no aguardo de documentação para ser feita uma reanálise.O
Conselheiro Adriano faz a leitura da planilha de quantitativo de funcionários contratados por
RPA, apresentando o quantitativo de funcionários da proteção especial. A Conselheira Andréa
faz sua solicitação de maiores esclarecimentos, mais detalhadamente sobre esse quantitativo,
citando por exemplo funcionários contratados por RPA e funcionários concursados. A
secretaria esclarece que essa informação já foi encaminha ao CMAS. Passando para a comissão
de Orçamento e Finanças o Conselheiro carlos Jorge informa sobre a programação dos
trabalhos desta comissão informa que a comissão passou a se reunir as sextas-feiras as 9 horas
e que está aberta a participação de outras pessoas como colaboradoras se assim o quiserem.
Esclarece sobre o recurso referente ao plano de aprimoramento do Estado no valor de R$
193.000,00 (cento e noventa e três mil), que a comissão está fazendo o acompanhamento da
execução do que foi pactuado, que até o momento está em vista de reimplementar o
programa família acolhedora, informa ainda que o Estado ainda não fez ao Município o
repasse desse recurso. Informa que o CMAS recebeu os documentos referentes a renovação
do auxilio aluguel e do auxílio emergência para o ano de 2016, ressaltando o trabalho da
Setrac, pois essa documentação foi recebida no dia 16 de janeiro , data significativa pois assim
não houve prejuízo aos beneficiários. A Comissão solicitoucomplementação de informação
sobre os programas de aluguel social e auxilio emergência da data de inicio do programa de
cada beneficiário, solicitou também informações sobre o parecer sócio econômico dos
beneficiários cujo nomes foram selecionados aleatoriamente pelo sistema de amostragem
pela comissão. Passando para o seguinte ponto de pauta: 4) Apresentação do Relatório de
Atividades 2015 da Casa dos Conselhos: Com a palavra o Coordenador da Casa dos Conselhos
Sr Fernando Araújo, apresenta o relatório das atividades realizadas no ano de 2015.
6) Informes e assuntos gerais: A presidente informa sobre o andamento da preparação da
Audiência Pública anual do CMAS, a ser realizada no dia 10 de março. Informa também sobre a
substituição da representante suplente da secretaria de saúde Sra Maria Zenith carvalho para

Sra Marcia Teixeira de Medrado. Informa que está agendado para terça feira dia 15 às 9:30hs,
rua barão do rio branco, 2.846 Retiro para tratar sobre o reordenamento das casas
acolhimento para crianças e adolescentes.A secretaria executiva do CMAS lembra a data de
entrega até 30/04 do relatório de atividades 2015 e do plano de ação 2016 das Entidades com
registro no CMAS .O Conselheiro Carlos Jorge faz a solicitação que seja viabilizado pela SETRAC
a possibilidade de se verificar junto aos bancos a isenção das taxas de manutenção de contas
das entidades conveniadas uma vez que da existência do montante de valor das contas da
PMP. A ConselheiraAndrea lembra sobre a lei de alteração da criação do CMAS, a secretaria
esclarece que a mesma encontra-se na Câmara Municipal aguardando a inclusão em pauta
para votação. Sem mais assuntos de pauta, à reunião foi encerrada às onze horas e quinze
minutos. Eu, Marilene Cunha, 1ª secretária, lavrei a presente ata e assino juntamente com a
Presidente do CMAS Sra Carla Mendoza Teixeira.

