ATA DA REUNIÃO Nº 312, ORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM
07 DE DEZEMBRO DE 2016.
Aos sete dia do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 9h e 10min 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 Pauta: 1) Verificação da presença e da existência do quorum*; 2) Leitura e aprovação
das Atas 3) Apresentação do trabalho das comissões permanentes 4) Diretoria Executiva 5)
convênios X MROSC 6) Alteração da Lei de Criação 7) Calendário 2017 8) Audiência Pública
2017 9) Documentos emitidos e recebidos 10) Assuntos Gerais. Compareceram 10 (dez)
conselheiros representantes da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania;
Gabinete do Prefeito; Secretaria de Habitação; e Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda,
pelo poder público; representantes da Associação da Casa da Cidadania; COMAC; SADIAS;
Comunidade Jesus Menino; Conselho Regional de Psicologia e Instituto Emanuel, pela
sociedade civil. Com a presença de 32 (trinta e duas) pessoas iniciou-se a reunião com a
presidente passando para o primeiro ponto de pauta: verificação de quórum , confirmado o
quórum necessário para reunião. 2) leitura e aprovação das atas: Lida a Ata da reunião
Ordinária nº 304, do dia 03 de agosto que foi aprovada por unanimidade, passando a leitura da
ata da reunião extraordinária nº 305 em 10 de agosto de 2016, que foi aprovada por
unanimidade. Lida a ata da reunião ordinária nº 306, do dia 14 de setembro de 2016, segunda
reunião descentralizada, que também foi aprovada por unanimidade. 3) Apresentação do
trabalho das comissões permanentes: a comissão de orçamento e finanças relata que foram
analisados trinta e três processos referentes a e empenhos e pagamentos solicitados a
SETRAC, a comissão também se reuniu com a Diretora do DEGAFI , Sr. Ronilda e da diretora da
proteção básica da SETRAC Adriana Kreisher, para esclarecimentos sobre processos de compra
de material ortopédicos e serviços de Coffee Break, as quais ficaram de enviar
esclarecimentos. A comissão de divulgação representada pela Srª. Carla Mendoza, relata que a
comissão está dando continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado há algum tempo. A
comissão de Direito e fiscalização relata que vem trabalhando bem e que para resposta ao
ofício encaminhado pela comissão de RH, estão fazendo visitas aos equipamentos e por isso;
não puderam elaborar o relatório a ser apresentado hoje em plenária; a Conselheira Dora
encaminha a presidente do conselho, a sugestão de que se reúna com o coordenador da
transição do próximo governo, para que se mantenha os técnicos nos equipamentos, visando o
princípio de continuidade para que não haja impacto psicológico para os usuários em especial
aos atendidos pelos equipamentos de longa permanência ( NIS, Casas de Acolhidas). Não
houve relatos da Comissão temporária de acompanhamento de RH e nem da comissão
temporária de encaminhamento das deliberações das Conferências, pelas mesmas não terem
se reunidos por falta de quorun. 4) Diretoria Executiva: a presidente do CMAS esclarece que de
acordo com o Regimento Interno deverá haver alternância da presidência, o conselheiro Carlos
Jorge encaminha a plenária para que se mantenha a presidência como sociedade civil até a
posse do novo Governo, quando será encaminhado a discursão da presidência do CMAS em
conformidade com o Regimento Interno. Proposta que foi aprovada por unanimidade pelos
Conselheiros presentes: Sociedade Jesus Menino, COMAC, CRP, Casa da Cidadania, Instituto
Emanuel, SETRAC, Secretária de Fazenda, Secretária de Habitação, Gabinete do Prefeito,
Secretária de Saúde. 5) Convênios: O Conselheiro Carlos Jorge informa que o prazo para a

entrega da documentação para a renovação dos convênios está agendado pela SETRAC para o
dia 10 de dezembro de 2016, esclarece que em conversa telefônica com a Secretária da
SETRAC Srª Fernanda Ferreira, a mesma abriu um precedente que os referidos documentos
poderão ser entregues até o dia 12 de dezembro de 2016, segunda feira, pelo dia 10 data
anteriormente marcado ser dia de sábado. 6) Marco Regulatório das Organizações da
Sociedade Civil: em vista da proposta de renovação pela SETRAC dos atuais convênios firmados
com as entidades conveniadas, a presidente encaminha a proposta de prorrogação do prazo
dos convênios até Março de 2017, a Presidente faz a Leitura da Minuta da resolução nº 16 de
07 de dezembro de 2016. Proposta que foi aprovada por unanimidade pelos Conselheiros
presentes: Sociedade Jesus Menino, COMAC, CRP, Casa da Cidadania, Instituto Emanuel,
SETRAC, Secretária de Fazenda, Secretária de Habitação, Gabinete do Prefeito, Secretária de
Saúde.7) Alteração da Lei de Criação: A presidente informa que foi enviado oficio à Câmara
Municipal no dia 24 de agosto de 2016, ao Vereador Tiago Damasceno, sobre o assunto
solicitando esclarecimentos sobre o trâmite da referida Lei, foi verificado que não houve
reunião e também não houve nenhuma devolutiva da parte da Câmara Municipal de
Petrópolis, a presidente também esclarece a importância da necessidade de ampliar o número
vagas de conselheiros, para melhor andamento e funcionamento das Comissões permanentes
e mistas. 7) Calendário 2017: em conformidade com o Regimento Interno, o calendário anual
das reuniões deverá ser discutido na primeira reunião anual do Conselho, sendo assim, ficou
pré-agendada a primeira reunião Ordinária para o dia 25 de janeiro de 2017 com aprovação
do calendário anual. A plenária aprova por unanimidade. 8) Audiência Pública 2017: A
presidente relata que será preciso aguardar a nova mesa diretora e os novos conselheiros para
ser criada a comissão que tratará do referido assunto. 9) documentos recebidos e emitidos, a
presidente faz a leitura dos mesmos, ressaltando o preenchimento do Centro SUAS de 2015, a
presidente apresenta a plenária a proposta preenchida do questionário Centro SUAS de 2015,
elaborada por comissão. Após discussão a plenária aprova por unanimidade. 10) Assuntos
Gerais. Sem mais assuntos de pauta, à reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos.
Eu, Marilene Cunha, 1ª secretária, lavrei a presente ata e assino juntamente com a Presidente
do CMAS Sra Carla Mendoza Teixeira.

