ATA DA REUNIÃO Nº 300, EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, EM 23 DE MAIO DE 2016.

Aos vinte e três diasdo mês de maio 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 quorum*; 2)Apresentação e
parecer Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira 2015 - Co-financiamento
do Governo Federal; 3) Renovação de convênios. Compareceram 09 (nove) conselheiros
representantes da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania; Gabinete do Prefeito;
Secretaria de Habitação; e Secretaria de Saúde, pelo poder público; representantes da
Associação da Casa da Cidadania; COMAC; SADIAS; Comunidade Jesus Menino; e Conselho
Regional de Psicologia, pela sociedade civil. Com a presença de 30 (trinta) pessoas iniciou-se a
reunião com a presidente passando para o primeiro ponto de pauta: Apresentação e parecer
Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira 2015 - Co-financiamento do
Governo Federal, a presidente relata que foram realizadas quatros reuniões mistas com
membros das reuniões permanentes coma presença de diretores da proteção básica e especial
da SETRAC. A presidente faz a leitura para conhecimento da plenária do Demonstrativo a ser
preenchido, apresenta o quadro com as perguntas e respostas feitas previamente pela
comissão mista. Após a apresentação dos demonstrativos, foi colocado em votação e
aprovadospor unanimidade pela plenária.A presidente relata sobre o questionário do IGDSUAS o qual foi preenchido pela plenária na referida reunião e também aprovada por
unanimidade pela plenária.Passando para o segundo ponto de pauta: Renovação de
convênios, a presidente esclarece que o conselho encaminhou à SETRAC no dia 06 de maio um
ofício tendo em vista a data do dia 30/06 do término dos convênios, comunicando o dia desta
reunião extraordinária para encaminhamento da renovação, a resposta desse ofício foi de que
não poderia enviar representante a reunião devido a compromisso em Brasília com o
COGEMAS, pedindo assim a dilação de tempo para essa reunião; a presidente lembra
daimportância do cumprimento deste prazo e declara ainda que não há verba e que as
entidades permanecem sem receber parcelas dos convênios. Na oportunidade a presidente
procede a leitura de uma minuta de resoluçãono que diz respeito a renovação de convênio.
Após discussõessobre o assunto foi feito um encaminhamento das entidades conveniadas se
reunirem ao fim da reunião para que seja analisado a real situação de cada entidade sobre
parcelas em atraso do convênio, e da necessidade dessas entidades terem uma reunião com a
SETRAC, elaborando documento sobre o assunto, que será encaminhado ao CMAS.A
Presidente passa para regime de votação a plenária que aprova por unanimidade. A presidente
informa que haverá na Quarta feira no Auditório da SETRAC na Rua: Barão do Rio Branco ,uma
palestra com oSr Paulo Martins do Instituto PhelippeGuedon, para esclarecimentos sobre a Lei
13019/2014 Marco Regulatório da organizações da sociedade Civil.A presidente informa que a
próxima reunião ordinária do CMAS de acordo com o planejamento das ações do conselho em
se ter reunião descentralizadas, será realizada na sede da LBV,situada na Estrada da
Saudade.Sem mais assuntos de pauta, à reunião foi encerrada às onze horas. Eu, Marilene
Cunha, 1ª secretária, lavrei a presente ata e assino juntamente com a Presidente do CMAS Sra
Carla Mendoza Teixeira.

