ATA DA REUNIÃO 295, ORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2016.
Aos três dias do mês de fevereirodois mil e dezesseis, às 9h e 5min reuniuse, 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: 1) Verificação da presença e
existência de quórum ; 2) Leitura e provação das Atas ; 3)Relato do
trabalho das comissões permanentes;
Audiência Pública do CMAS;

4) Atividades dos CRAS;

5)

6) Informes e assuntos gerais.

Compareceram 12 (doze) conselheiros, representantes da Secretaria de
Trabalho, Assistência Social e Cidadania; Gabinete do Prefeito; Secretaria
de Habitação; Secretaria de Saúde; Secretaria de Fazenda; e Secretaria de
Educação, pelo poder público; representantes da COMAC; Comunidade
Jesus Menino; Instituto Emanuel; Associação da Casa da Cidadania;
SADIAS; e Conselho Regional de Psicologia, pela sociedade civil. Com a
presença de 42 (quarenta e duas) pessoas iniciou-se a reunião com a
presença dapresidente do CMAS, com os seguintes pontos de pauta: 1)
Verificação da presença e da existência do quórum; 2) Leitura e aprovação
das atas; 3) Relato do trabalho das comissões permanentes; 4)
Recursos Humanos da SETRAC; 5) Audiência Pública do CMAS; 6)
Mudança de endereço do CMAS e SETRAC; 6) Documentos recebidos e
emitidos; 7) Informes e assuntos gerais. Verificada a presença de quórum.
A presidente passa para o segundo ponto de pauta: Leitura e aprovação
das atas. Foi lida a Ata de ReuniãoOrdinária nº 292 de 02 de dezembro de
2015, aprovada por unanimidade. Foi lida a Ata de Reunião Extraordinária
nº 293 de 22 de dezembro de 2015, que também foi aprovada por
unanimidade pela Plenária. Passando para o próximo ponto de pauta: 3)

Relato dos trabalhos das comissões permanentes. O Conselheiro Carlos
Jorge informaque a Comissão de Orçamentos e Finanças se reuniu por
duas vezes, desse a última reunião do CMAS até a presente data,informa
ainda que a comissão se reuniu também em reunião de comissão mista
para organização da Audiência Pública Anual, relato que será feito por
ocasião do assunto de pauta específico para reunião de hoje;informa
também que em uma das reuniões da comissão foi encaminhado o
parecerque votado em plenária sobrepara a aplicação da verba referente
ao convenio a entidade Casa de Benefício Alcides de castro e a SETRAC,
cujo relatório como parecer foi anexado ao processo do convênio. A
presidente passa a palavra para representante da Comissão de Direito e
Fiscalização: a Conselheira Andréa procedeu a leitura do relatório
elaborado pela comissão a respeito das entidades: ONG MATEUS 25:35 e
INSTITUTO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IPAE),
sendo solicitado pelos conselheiros visita a ONG MATEUS 25: 35 , para
melhor análise e

avaliação. A conselheira relata ainda, que o

representante do IPAE Sr. Paulo compareceu a última reunião do CMASe
ao seu término reuniu-se com a comissão para esclarecimentos de
algumas dúvidas, orientando-o foisolicitado

que

reencaminhasse

relatório e plano de trabalho de acordo com a resolução 14 do CNAS e
que conste mais dados institucionais que contemple o Município de
Petrópolis e ações realizadas em consonância com a Política Pública de
Assistência.A conselheira Andréa relata ainda que em 13 de janeiro de
2016, na última reunião Ordinária, a comissão teve ciênciada entrega da
listagem de profissionais que estão trabalhando na SETRAC pelo sistema
de RPA, solicitação feita pela comissão na reunião Ordinária do dia
02/12/2015, e aguarda a aprovação da referida Ata (aprovada hoje), que

relação ainda não foi analisada e não tem parecer, uma vez que não foi
possível ser feita essa análise. A Conselheira Andrea informa tambémque
conforme

deliberação

em

Plenária

representantes

da

comissão

participaram no dia 18/01/2016 de uma comissão mista em conjunto com
as instituições, representantes do CMAS da sociedade civil e do governo
para elaboração de uma Moção de Repúdio contra o processo de ações
demolitórias realizadas na Comunidade Bambuzal, sobre força Judicial,
referente ao processo de autoria da CONCER, com a participação da
Polícia Militar e Polícia Rodoviária e outros. Estiverem presentes
nareuniãopara elaboração da Moção: a presidente do CMASSrª. Carla
Mendoza, a representante do CIEE Srª Carla, a representante do CDDH
SrªDesiré, o representante da COMAC Sr. Adriano, a representante do
Instituto Jesus Menino Srª Andrea, a representante da SETRAC Srª Dora, a
representante do Gabinete SrªMarilene.A Conselheira Andrea destacou a
importância da participação da Srª Carla e SrªDesiré, que contribuíram
bastante para a elaboração da referida Moção.A moção elaborada, lida e
aprovada pela comissão foi amplamente divulgada pela Comissão de
Divulgação. Dando continuidade ao assunto dos trabalhos da Comissão de
Direito

e

fiscalização,

a

Conselheira

Andrea

informa

que

no

dia19/01/2016, foi realizada visita da comissão ao Lar São João de Deus,
instituição de longa permanência para idosos, sendo solicitados à
administração da entidade os seguintes documentos: Planilha de
atendidos pela instituição, que se enquadre como público alvo da
Assistência Social com perfil de beneficiários do BPC idoso ou que
apresente outras vulnerabilidadessociais e quais os benefícios ofertados
pela Instituição.Relata também que a comissão se reuniu e elaborou um
parecer onde ela não se encontrava presente, sobre a visita do Lar São

João de Deus, a Comissão de Direito e Fiscalização tendo como base os
arts. 5º e 16 da resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº
14,do dia 15 de maio de 2014, que enumeram os critériospara a inscrição
das entidades

ou organizações de Assistência Social, conclui como

favorável a concessão de inscrição requerida pela Instituição Lar São João
de Deus, todas as solicitações da comissão foram atendidas. Conselheira
encaminha como sugestão à comissão de Direito e Fiscalização que todo o
relatório mensal de todos os trabalhos da comissão que seja descritivo de
todas as ações da comissão e apresentado a Plenária eanexado as Atas. A
Conselheira comunica a Plenária sua saída da comissão como suplente da
Comunidade Católica Jesus Menino.A presidente do CMAS aolicita a
Conselheira que seja encaminhada pela Instituição ofício informando sua
substituição. A presidente passa a palavra para representantes da
Comissão de Divulgação, o Conselheiro Ismael relata que além de fazer os
trabalhos pontuais, colaborou na construção e divulgação da carta que vai
ser direcionadas as Instituições sobre a Audiência Pública, declara que
ficou muito orgulhoso com a Açãodo CMAS eelaboração da Moção de
Repúdio, e feliz com a participação da Carla do CIEE e da Desiré do CDDH ,
que prontamente aceitaram o convite, que é um marco muito importante
e por entender que é esse o nosso papel e para isso que estamos aqui,
declara que foi divulgado no Blog, faceboock, site e outros meios.O
Conselheiro faz a Leitura da Moção. 4)Recursos Humanos da SETRAC, a
presidente pede que seja invertido o ponto de pauta, uma vez que a
Secretaria está em um compromisso e não pode estar presente neste
momento. A representante do CDDHSr.ªDesiré pergunta que no final da
última reunião foi entregue à SETRAC um documento que quantia alguns
números com relação de RPA para a avaliação de uma comissão, a

presidente esclarece que foi entregue a Comissão de Direito e Fiscalização
mas que ainda não foi analisado. Passando para o próximo ponto de
pauta: 5) Audiência Pública do CMAS: a presidente informa que foi
elaborada uma carta convite, anunciando que a Audiência Pública Anual
do CMAS, que será realizada dia 10 de Março de 2016 de 15h até ás
19h.Local: Teatro Afonso Arinos (Centro de Cultura Raul de Leoni) Praça
Visconde de Mauá, nº 305, Centro, Petrópolis. Tema: O papel do Conselho
Municipal de Assistência Social como Órgão Deliberativo no Exercício do
Controle Social. O objetivo da Audiência é possibilitar a troca de
experiência entre o usuários, trabalhadores doSUAS, bem como ressaltar a
importância dos dispositivos da Assistência Social a atuação na rede
sócioassistencial e o fortalecimento do SUAS. Programação: Apresentação
das atividades do CMAS, um planejamento das atividades desse ano, uma
mesa redonda composta pela: Presidente do CEAS, Sr.ª Nelma, Patrick,
Erica Rangel e Marcelo Prata e todos já confirmaram participação. A
presidente solicita que cada instituição e que cada pessoa possa contribuir
encaminhando propostas para discussão, sugestões, indicações e
orientações; a presidente sugere um questionário com sugestões para o
Regimento Interno, para que ele passe por uma revisão. Quais os pontos
que gostaria que fosse discutido ou acrescentado; Planejamento de
futuras capacitações. A presidente conta com a presença, participação,
contribuição e divulgação pelas Instituições. Carlos Jorge ressalta sobre a
importância do Tema escolhido e que a mesa pela experiência de seus
representantes muito irá nos enriquecer com seus conhecimentos dentro
de cada segmento. A Conselheira Cristiane ressalta da importância das
instituições enviarem seus representantepara participarem da Audiência a
nível de esclarecimentos. A Conselheira Andrea indaga se há na mesa

algum representante da sociedade civil. A Conselheira Dora da SETRAC
sugeriu o nome do Conselheiro Carlos Jorge para compor a mesa. O
assunto será analisado pela comissão que estão trabalhando na
preparação da audiência.Passando para o próximo ponto de pauta: 6)
Mudança de endereço do CMAS e SETRAC, a presidente informa que a
secretaria do CMAS vai estar funcionando no antigo Colégio Anglo no
Retiro, bem como a SETRAC, informando que as reuniões Ordinárias e
extraordinárias do CMAS continuarão sendo realizadas na Casa dos
Conselhos e as reuniões de Comissões serão realizadas na sala do CMAS,
em sua secretaria. 6) Documentos recebidos e emitidos, Informes e
assuntos gerais: foram apresentados as correspondências emitidas e
recebidas e 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.

