ATA DA REUNIÃO Nº 298, ORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM
06DE ABRILDE 2016.

Aos seis dias do mês de abril 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
AngeloZanatta, na Av. Koeller, 260 – Centro - Petrópolis, tendo como pontos de pauta: 1)
Verificação da presença e da existência do quorum*; 2) Leitura e aprovação das atas;
3)Apresentação da comissão de divulgação: novos canais de comunicação; 4) apresentação da
Comisssão de Orçamento e Finanças: Relatório 2015; 5) Relato do trabalho da comissão de
Direito e fiscalização 6)certidões negativas para Convênios 7) Plano Municipal de Assistência
Social 2014-2016 8)Relatório final da Audiência Pública Anual. Compareceram 11 (onze)
conselheiros representantes da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania;
Gabinete do Prefeito; Secretaria de Habitação; Secretaria de Saúde e Secretaria de Fazenda
pelo poder público; representantes da COMAC; Comunidade Jesus Menino; Associação da Casa
da Cidadania; SADIAS; Conselho Regional de Psicologia e Instituto Emanuel pela sociedade civil.
Com a presença de 43 (quarenta e três) pessoas a Presidente iniciou a reunião, justificando a
ausência da secretária Executiva do CMAS,Sra Jaqueline Marques que se encontra
hospitalizada. Passando para o ponto de pauta: Leitura das Atas.Foi lida a ata de número 295
da reunião Ordinária do dia 03 de fevereiro de 2016, que foi aprovada. Passando para a leitura
da Ata de número 296 da reunião ordinária do dia 02 de março de 2016, que após algumas
modificaçãoes na redação, foi aprovadapor unanimidade. Passando para o próximo ponto de
pauta: Relatório das Comissões Permanentes; a presidente passa a palavra para o Conselheiro
Ismael da comissão de Divulgação, que relata que o Blog é atualizado de acordo com o envio
de material para a atualização, ressalta também que está trabalhando em conjunto com a Casa
dos Conselhos, atualizando blog, facebook, twiter e grupo do Whatsapp.Passando para a
comissão de Orçamento e finanças: O Conselheiro Carlos Jorge relata que o trabalho da
comissão de Orçamento e finanças foram analisadosdocumentações com relatórios do
programa auxílio aluguel e auxílio emergência, com análise do quantitativo anual desde 2002,
cujos registros se encontram no livro de Ata de reuniões das comissões.Passando para a
comissão de direito e fiscalização, a sra Adriana relata que foram analisadas alguns
documentos de instituições, assim como o do IPAE e da ONG MATEUS 35-25 e que esses
relatórios seriam apresentados pelo conselheiro Adriano e que o mesmo se ausentou da
reunião, para outro compromisso. Passando para o ponto de pauta:Certidões negativas para
Convênios, aSra Carlado instituto MAFER relata que o prazo da entrega de certidãonegativa
Municipal quando solicitada na secretaria de fazenda está tendo uma demora considerável o
que acarreta o atraso na regularização dos convênio, inclusive pagamento de parcelas em
atraso por não se estar com a documentação regular, assim solicito encaminhamento do
CMAS para que oficialize a Secretaria de fazenda, quando da solicitação de certidões para
convênios se tenha mais agilidade no processo de entrega do referido documento, para que
não haja prejuízo das entidades conveniadas. A presidente coloca o encaminhamento o qual

foi aprovado por unanimidade. Passando para o próximo ponto de pauta: relatório do plano de
trabalho de 2014-2016, a plenária considera que após a entrega do referido plano pela
Secretaria de Trabalho e Assistência Social o mesmo deverá ser analisado pelas comissões do
CMAS e posteriormente levado a plenária para votação. Passando para o próximo ponto de
pauta: Relatório final da Audiência Pública Anual realizada no dia 10 de março de 2016. O
conselheiro Ismael faz a leitura da Ata do relatório para plenária, ressaltando a importância
dos assuntos discutidos e os encaminhamentos ali feitos, ressaltou também a importância da
presença dos convidados que somaram muito para o sucesso que foi a audiência Pública como
um todo.Após a leitura e argumentações da plenária a Presidente se reporta a mesma
indagando se encontra está contemplada com do conteúdo do relatório apresentado, a
plenária considera o mesmo aprovado. A Sra Andrea pede esclarecimentos a presidente sobre
as demissões ocorridas na SETRAC de funcionários contratados, a conselheira cobra por que
não há concursos para a área da assistência já que há concursos para outras áreas, inclusive
que seja solicitado ao Prefeito esclarecimentosobre o assunto. A presidente relata que alguns
conselheiros estão com dificuldade de encontrar a sala do CMAS aberta na ausência da
Secretaria Executiva. Que se precisa ter uma melhor organização de atendimento ao CMAS
inclusive envolvendo o funcionário administrativo cedido para o conselho. Foi deliberado pala
plenária reunião de comissão mista inclusive com os participantes frequentes do CMAS para
elaboração de plano de ação do Conselho, a ser realizada na quarta próxima às 9 horas na sede
do CMAS.Sem mais assuntos de pauta, à reunião foi encerrada às onze horas e vinte minutos.
Eu, Marilene Cunha, 1ª secretária, lavrei a presente ata e assino juntamente com a Presidente
do CMAS Sra Carla Mendoza Teixeira.

