ATA DA REUNIÃO Nº 313, EXTRAORDINÁRIA, DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2016.
Aos vinte e um dia do mês de dezembro 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) Plano Municipal 2016-2017; 2) Apresentação do trabalho da Comissão
Permanente de Direito e Fiscalização; 3) Proposta Orçamentária 2017 – SETRAC; 4)
Esclarecimentos gerais sobre Convênios.Compareceram 09 (nove) conselheiros representantes
da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania; Gabinete do Prefeito; Secretaria de
Habitação; Sociedade Jesus Menino COMAC, CRP , Casa da Cidadania , Secretária de Fazenda ,
Secretária de Habitação, Gabinete do Prefeito , SADIAS 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 26 (vinte e seis) 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) Aprovação do plano Municipal, a
Srª Luciana representante da SETRAC faz a apresentação do Plano Municipal de Assistência
/2016-2017, relata que o plano foi elaborado pela SETRAC e analisado por comissão do
CMAS.Após apresentação do mesmo a presidente Srª Carla Mendoza, passa para o regime de
votação sobre a aprovação do referido plano, que foi aprovado por unanimidade. Votaram:
Comunidade Jesus Menino, COMAC, CRP, Casa da Cidadania, SETRAC, Secretária de Fazenda,
Secretária de Habitação, Gabinete do Prefeito, SADIAS, o plano é provado por unanimidade. A
presidente se refere a Plenária pedindo que seja invertido os dois pontos de pauta devido ao
compromisso da Secretaria Srª Fernanda Ferreira, a plenária não se opõe. Passando para os
próximos pontos de pauta. 3) Proposta Orçamentária 2017 - SETRAC . A secretaria esclarece
“sobre a proposta orçamentária 2017 que a Lei ainda não foi aprovada, a Lei está na Câmara
para votação, esclarece também que a única alteração que foi feita no orçamento de 2016
para 2017 e que houve uma redução, na verdade uma média por conta que estamos sem
receber desde 2014, o que hoje daria uma soma de quase um milhão de reais e a redução
ficou em torno de dois milhões, não pode se ter no orçamento aquilo que não vai entrar essa é
a informação clara do Estado pela FIBE de que não teremos esse valor. O Valor total do
orçamento de 2016 era de treze milhões de repasse e a previsão atual de orçamento é de
onze milhões podendo sofrer alguma alteração da Câmara, esse valor é repassando para o
departamento de trabalho, proteção básica e especial de média e alta complexidade, o
orçamento foi dentro do que foi usado nesses anos de 2014 a 2016, o orçamento está bem
enxuto”. 4) Esclarecimentos gerais sobre Convênios: A Secretaria relata que os convênios
serão renovados até março de 2017 e que todas as instituições conseguiram cumprir a data de
entrega marcada para entrega dos documentos. A presidente lembra da implementação da Lei
13.019/2014 ressaltando a dificuldade do Governo e das instituições se adequarem a essa
nova Lei. A Secretária informa sobre duas situações judiciais: a primeira foi a exigência do
Ministério Público de que fosse elaborado e cumprido o plano de Contingência, que é o
serviço de atuação em calamidades e nas situações de emergências e de chuvas, o que na
verdade, esse trabalho já vinha sendo executado, a exigência do Ministério Público que esse
plano fosse realizado com prazo até o dia 19 e o mesmo foi cumprido. E a outra situação
Judicial é do Condomínio Raiane na Rua Ceará no Quitandinha, onde existem duas ocupações

irregulares, o Poder Judiciário propõe que essas famílias sejam atendidas com aluguel social e
que sejam removidas. A Secretária esclarece também que está deixando as contas todas em
dia e inclusive dinheiro em caixa e a casa toda organizada, estruturada e com Gestão. A
Secretaria agradece e ressalta o brilhante trabalho da fiscalização do CMAS. 5) Trabalho das
comissões: A comissão de Direito e Fiscalização relata sobre a importância da manutenção do
Vale transporte para os conselheiros, que já é obrigatório mas não está sendo cumprido. A
comissão se reuniu para finalizar os relatórios pendentes e as visitas aos equipamentos CRAS
de Corrêas que foram duas visitas e na Casa de Acolhimento das Meninas, comunica que
nesse equipamento a psicóloga está de licenciada. Em relação ao CRAS Centro a comissão
realizou duas visitas, a comissão já enviou pedido por ofício para que seja realizada a capina e
limpeza do lado de dentro do muro do CRAS Centro uma vez que pode ser perigoso pela
questão das chuvas naquele local. Foi solicitada a mudança de endereço desse equipamento,
por acharem que os usuários se sentem constrangidos pelo local no qual está localizado o
equipamento, qual seja, Rua Vinte e Quatro de Maio, Centro - Petrópolis. Em relação aos
trabalhos todos foram favoráveis a estes equipamentos. A comissão se reuniu com o
Coordenador da Equipe de Transição do Prefeito eleito Sr. Renan Campos, para que tenham a
sensibilidade de manter algumas pessoas contratadas por tempo determinado nesses
equipamentos, com intuito do principio de Continuidade a fim de que os usuários dos
equipamentos não sofram psicologicamente perdendo a referência emocional. A Comissão
recebeu a solicitação de inscrição junto ao CMAS da Associação de Pais e Amigos de
Deficientes Visuais. Foi apresentado a plenária a questão sobre as entidades que entregaram a
documentação de renovação da inscrição do CMAS fora da data de 29 de abril de 2016
(relatório de atividades de 2015 e plano de ação 2016), as quais apresentaram justificativas
são elas: Centro de Defesa dos Direitos Humanos – CDDH, dia 02/05/2016; Casa da Criança
Antonio de Paula, dia 05/05/2016; Lar de crianças Nossa senhora das Graças, dia 04/05/2016;
Casa José Oblatas de Nazaré, dia 06/05/2016; Associação Pró-Saúde Educação de Ações
Esporte e Lazer, dia 06/05/2016. A presidente coloca em votação a emissão da renovação da
inscrição dessas entidades, ressaltando que a data das mesmas sejam do dia da entrega do
documento. Votaram a favor: Comunidade Jesus Menino, Casa da Cidadania, SADIAS , COMAC,
CRP, SETRAC, Gabinete do Prefeito e Secretaria de Fazenda, totalizando 8 votos favoráveis.
Abstenção: Secretaria de Obras e Habitação, 1 voto. A Srª Jaqueline (Secretaria Executiva do
CMAS) faz um encaminhamento para os novos membros da comissão de Direito e Fiscalização,
para que tenha como parâmetro a Preponderância no caso das adequações das entidades para
o plano de trabalho e projetos dentro da politica de Assistência para 2017. Sem mais assuntos
de pauta, à reunião foi encerrada às onze horas e dez minutos. Eu, Marilene Cunha, 1ª
secretária, lavrei a presente ata e assino juntamente com a Presidente do CMAS Sra Carla
Mendoza Teixeira.

