ATA DA REUNIÃO Nº 302, EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM 15 DE JUNHO DE 2016.

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às 9h e 15min reuniu-se,
extraordinariamente, 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 quórum*;
2) Apresentação do parecer Demonstrativo Sintético Anual da Execução FísicoFinanceira 2015 – Cofinanciamento do Governo Estadual; 3) Apresentação do parecer
Plano de Ação 2016 do Cofinanciamento do Governo Federal;4) Apresentação do
parecer Plano de Ação 2016 do Cofinanciamento do Governo Estadual; 5)
Apresentação do parecer Demonstrativo Sintético Anual da Execução FísicoFinanceira – Cofinanciamento do Governo Federal SUAS / Gestão IGD-PBF 2015; 6)
Sede da Secretaria Executiva do CMAS; 7) Renovação de convênios.Compareceram
08 (oito) conselheiros representantes da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e
Cidadania e Secretaria de Saúde, pelo poder público; representantes da COMAC;
Comunidade Jesus Menino; Associação da Casa da Cidadania, Conselho Regional de
Psicologia, SADIAS e Instituto Emanuel pela sociedade civil. Com a presença de 26
(vinte e seis) pessoas,a Presidente iniciou a reunião, abrindoo primeiro ponto de
pauta: 1) Verificação da presença e da existência do quórum: confirmado quórum para
realização da reunião. Foi sugerida e acolhida por todos os presentes a inversão dos
itens de pauta; foi aberto o ponto de pauta: 5) Apresentação do parecer Demonstrativo
Sintético Anual da Execução Físico-Financeira – Cofinanciamento do Governo Federal
SUAS / Gestão IGD-PBF 2015, aprovado, após discussões, por unanimidade,
conforme Resolução CMAS nº 05 de 15 de junho de 2016; foi aberto o ponto de pauta:
3) Apresentação do parecer Plano de Ação 2016 do Cofinanciamento do Governo
Federal, tendo sido aprovado, após discussões, por unanimidade, conforme
Resolução CMAS nº 06 de 15 de junho de 2016; foi aberto o ponto de pauta: 4)
Apresentação do parecer Plano de Ação 2016 do Cofinanciamento do Governo
Estadual, tendo sido aprovado, após discussões e esclarecimentos, por unanimidade,
conforme Resolução CMAS nº 08 de 15 de junho de 2016; em nova inversão de pauta,
foi aberto o ponto 6) Sede da Secretaria Executiva do CMAS; foi esclarecido aos
presentes a atual situação de indefinição quanto à sede, tendo sido informado o teor
do Ofício SETRAC nº 1319/2016 pelo qual a Secretaria informa sobre solicitação do
Gabinete do Prefeito para que seja feita a mudança com a máxima brevidade;
igualmente, foi informado o teor do Ofício CMAS nº 49 de 08 de junho de 2016, em
resposta encaminhada à SETRAC com cópia ao Gabinete do Prefeito, pelo qual o

CMAS apresenta preocupações quanto à inadequação da sala destinada, e solicita a
indicação de novas instalações que reúnam dimensões mínimas de 25m², ventilação
adequada e outros aspectos pertinentes ao pleno funcionamento do Conselho e sem
prejuízos ao controle social e à participação popular; foi informado aos presentes que
o CMAS aguarda ofício com resposta quanto à cessão de nova sala em condições
mínimas de funcionamento. Foi aberto o ponto de pauta: 2) Apresentação do parecer
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira 2015 – Cofinanciamento
do Governo Estadual; tendo sido aprovado,após discussões, por unanimidade,
conforme Resolução CMAS nº 07 de 15 de junho de 2016; Finalmente, foi aberto o
ponto de pauta 7) Renovação de convênios; foi aprovado, após discussões, por
unanimidade, a renovação dos convênios em vigor até 31 de dezembro de 2016,
conforme Resolução CMAS nº 09 de 15 de junho de 2016, das seguintes entidades:
Associação Casa da Cidadania, APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais, Associação Oficina de Jesus, Associação Pestalozzi de Petrópolis,
Casa da Criança Antônio de Pádua, Casa de Benefícios Alcides de Castro (CBAC),
Comunidade Jesus Menino, Fundação Educandário Princesa Isabel do Juizado da
Infância e da Juventude da Comarca de Petrópolis, Grupo Amigos dos Autistas de
Petrópolis (GAAPE), Grupo Assistencial SOS Vida e Lar de Crianças Nossa Senhora
das Graças, Instituto Emanuel – Associação de Assistência para Deficientes Auditivos,
Sociedade Ademir Damaceno para Infância e Adolescência – SADIAS, Instituto Mafer
– Lar Santa Catarina, Comissão Municipal de Atuação Comunitária – COMAC e
Associação Renovar Saúde Criança; Centro Educacional Terra Santa e Projeto C3 –
Associação Jovens em Ação.
Em oportuno a presidente do CMAS, Carla Mendoza, destaca que a partir de janeiro
de 2017, tanto as organizações sociais quanto o governo, precisam estar adequados à
Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 - Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil (MROSC), para que não haja interrupção das ações continuadas e
serviços ofertados ao público assistido.
Nada mais havendo a registrar, a reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta
minutos. Eu, Jaqueline Marques Corrêa, Secretária Executiva, lavrei a presente ata e a
assino juntamente com a Presidente do CMAS, Sra. Carla Mendoza Teixeira.

