ATA DA REUNIÃO Nº 303, ORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM
06 DE JULHO DE 2016.

Aos seis dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às 9h e 10 min 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:
1) Verificação da presença e da existência do quorum*;
2)Leitura e aprovação de atas;
3)Apresentação do trabalho das comissões permanentes;
4) Sede da Secretaria Executiva do CMAS;
5) Alteração do número de conselheiros no CMAS;
6) Documentos recebidos e emitidos;
7) Assuntos gerais.
Compareceram 11 (onze) conselheiros representantes da Secretaria de Trabalho, Assistência
Social e Cidadania; Gabinete do Prefeito; Secretaria de Obras, Habitação e Regularização
Fundiária; Secretaria de Saúde; e Secretaria de Educação, pelo poder público; representantes
da Associação da Casa da Cidadania; COMAC; SADIAS; Comunidade Jesus Menino; Instituto
Emanuel; e Conselho Regional de Psicologia, pela sociedade civil. Com a presença de 27 (vinte
e sete) pessoas iniciou-se a reunião passando para o primeiro ponto de pauta: 1) Verificação
da presença e da existência do quorum, tendo quorum a presidente passa para o próximo
ponto de pauta: 2)Leitura e aprovação de atas,foi lida Ata da Reunião Ordinária de número 297
de 23 de março de 2016. Ficando pendente sua aprovação, a qual deverá ser lida novamente
na próxima reunião ordinária, constando a relação das entidades e seus valores da Emenda do
Deputado Hugo Leal. Foi lida a Ata da Reunião Ordinária de número 299 do dia 04 de maio de
2016, que foi aprovada por unanimidade. Foi lida a Ata da Reunião Extraordinária de número
300 do dia 23 de maio de 2016, que foi aprovada por unanimidade, sendo solicitado que fosse
anexado o documento elaborado em reunião citada na respectiva Ata dos representantes das
entidades conveniadas a ser encaminhado à SETRAC e ao CMAS. Passando para o ponto de
pauta referente aos trabalhos das comissões permanentes: Foi dada a palavra à comissão de
Orçamento e Finanças que esclarece que foi feita a análise do Orçamento da SETRAC do ano
de 2015 que serviu de base para análise da prestação de contas dos repasses do Governo
Federal e estadual e que a comissão se ateve aos trabalhos da comissão mista. A presidente
passa a palavra para a representante da comissão de Direito e Fiscalização relata que no dia 09
de junho a comissão esteve em visita ao CRAS Centro em sua nova sede na Rua 24 de Maio,
Centro, e pelo que foi constatado pela comissão foi solicitado uma vistoria em conjunto com a
SETRAC e a secretaria de Obras e nessa vistoria foi elaborado pela engenheira Juliana sobre a
questão de vazamento, que diante de chuvas fortes há extravasamento de água na calha do
corredor. Que a comissão também esteve em contato com a diretora do Departamento de
Proteção social Básica da SETRAC, Sra Paula, e o Coordenador do respectivo CRAS Sr. Rodrigo,
que a comissão está aguardando mais informações para finalizar o relatório da visita. Relata
ainda que a comissão está elaborando o relatório de visita ao CRAS -Corrêas e a Casa de
Acolhida das Meninas. No dia 14 de junho de 2016 foi feita a visita ao Lar de Emanuel, onde foi
verificado todo o espaço da Entidade que atendem 27 crianças trabalho de ressocialização com
público alvo em vulnerabilidade social e necessidade de fortalecimentos de vínculos. No dia 28
de junho a comissão se reuniu para elaboração dos relatórios pendentes das últimas visitas
realizadas e desdobramentos para apresentação de relatórios para a reunião do Conselho
nesta data. Relata ainda queverificando o Livro de Atas do CMAS, constatou que a última Ata

anexada é de 13 de outubro de 2015. Em reunião da Comissão de direito e Fiscalização
realizada em 5 de Julho, a comissão está fazendo o encaminhamento para a plenária
solicitando a convocação das entidades que entregaram os documentos pertinentes a
renovação da inscrição do CMAS fora do prazo, para esclarecimento e fortalecimento da Rede.
A representante informa ainda que é necessário uma nova visita na Entidade ONG Mateus
25:35.O conselheiro Carlos Jorge segundo secretario esclarece que todas as Atas aprovadas
em plenária encontram-se publicizadas no Blog do CMAS e já foram alvo de solicitação do
Ministério Público, para o qual foram encaminhadas. Solicita a Comissão de Divulgação para
que faça a impressão das Atas publicizadas no Blog para serem anexadas no livro de Atas.
Passando para o próximo ponto de pauta: 4) Sede da Secretaria Executiva do CMAS, a
presidente informa que recebeu da Secretaria de Assistência social comunicado solicitando a
disponibilização da sala onde o CMAS se encontrava instalado no Centro Administrativo na
Barão do Rio Branco, informa que a Sede do CMAS encontra-se hoje compartilhado com a casa
dos conselhos, pelo que se sabe, em caráter temporário. A Secretaria Adriana Kreischer,
esclarece que a solicitação não foi por parte da SETRAC e sim por determinação do Sr. Prefeito,
mas acredita que muito em breve será cedido uma sala para o Conselho. O Conselheiro
Ismael,faz o questionamento sobre o que representa os Conselhos, qual o seu valor perante
aos Orgãos Públicos, qual o seu papel real? Que é só para aprovar contas? Que considera a
mudança da Sede do CMAS da forma que foi feita como uma “ordem de despejo”. A
presidente passa para o próximo ponto de pauta: 5) Alteração do número de conselheiros no
CMAS, a presidente esclarece que é do conhecimento da plenária todo o processo que foi feito
para o encaminhamento da alteração do número de Conselheiros do CMAS, foi marcado uma
reunião com o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, Paulo Igor, para que nos desse
essa devolutiva, no entanto temos que se ver uma outra forma para agilizar esse processo. A
presidente apresenta uma Minuta de resolução de Alteração do Regimento Interno, referente
ao assunto, esclarecendo que a Minuta apresentada não é para aprovação no momento, mas
sim uma forma de estudo de uma alternativa para agilizar o processo. O Conselheiro Carlos
Jorge, esclarece que ao seu Parecer o Conselho em sua análise propõe que seja alterado o
Regimento interno referente ao assunto, isso é deliberativo, mas fazer atuar com oito
conselheiros paritariamente, é impossível, é ilegal sem que haja alteração da Lei. Propõe que
essa discussão seja feita por parte Jurídica convidando a Procuradoria do Munícipio para que
elabore um parecer sobre o assunto, solicitando ainda que o Conselho peça informações a
Câmara sobre o processo. A Conselheira Andrea, que há então três encaminhamentos: 1)
Solicitação do parecer da Procuradoria, Assessoria Jurídica 2) Esclarecimento ao Poder Público
sobre o andamento do processo 3) Encaminhamento de ofício à Câmara solicitando
informações do processo. A presidente marca a Reunião de Comissão Mista quarta feiraás 9
horas da manhã da discussão sobre Rh. A presidente esclarece que devido ao avançar do
horário, os dois últimos pontos de pauta serão apresentados na próxima reunião Ordinária.
Sem mais assuntos de pauta, à reunião foi encerrada às onze horas e vinte e cinco minutos.
Eu, Marilene Cunha, 1ª secretária, lavrei a presente ata e assino juntamente com a Presidente
do CMAS Sra Carla Mendoza Teixeira.

