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ATA Nº. 002/2014 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
LOCAL: Local: Sala de reuniões do Museu Histórico - Rua Coronel Carvalho, 74 – Centro –
São Francisco do Sul
DATA: 13/03/2014
HORÁRIO: 15h00min
1. PARTICIPANTES
1.1. CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES
1.1.1. Governamentais:
Eliane Batista ( Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Heloisa Maria Paiva ( Secretaria Municipal de Educação)
Darlan E. de Mira Cidral( SMAP)
1.1.2. Não Governamentais:
Luiz Carlos Michels ( Usuário da Assistência Social )
Marivaldo Lezion Oliveira ( Assoc.Com. Cristã SP Apostolo- Lar dos Idosos)
1.2. CONSELHEIROS SUPLENTES:
Lincon Machado ( Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
1.2.1. Não Governamentais:
Carlos Eduardo F. Rosário (Comunidade Terapêutica Abrigo Divina Misericórdia)

1.3. CONVIDADOS
Não houve
1.4. SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
Marli Leone Barzenski
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2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
A reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS teve início às
15h00min horas com a 2ª chamada e término às 16h25min horas, sob a coordenação da
Presidente, Sra. Eliane Batista, com a presença dos Conselheiros, Secretaria Executiva.
3. APROVAÇÃO DA ATA
3.1. Foi realizada leitura e aprovação da ata nº001/2014 sem ressalvas.
4. DOCUMENTOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS
4.1. Documentos Recebidos
Oficio nº 014/2014 – SHDSC – Daniel Vargas de Moura – Assessor Executivo –
propondo reunião com Comissão de Financiamento da AS e proposta de reunião
extraordinária para dia 26/03/2014;
4.2. Informe Controle Social nº 48- de janeiro de 2014 – MDS – prestação de contas dos
gastos dos recurso do índice de Gestão Descentralizada ( IGB), referente ao exercício de
2012; informações sobre o SuasWeb, seção parecer do Conselho.
4.3. Comunicação – Bruna Szpisjak – 25 de fevereiro 2014 -solicitando desligamento do
conselho;
4.4. Oficio circular nº 04/2014/CEAS/SC – de 21 de fevereiro de 2014 -Informar ao CMAS
sobre a data limite para lançar no SUASWEB, parecer referente a análise da comprovação
dos gastos dos recursos do IGB/PBF;
4.5.

Oficio

Circular

Externo/MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/nº4/2014–comunicando

transferência de recursos ao Fundo Municipal de assistência Social destinado ao custeio das
ações e serviços socioasssistenciais de caráter continuado no valor total somatório de R$
61.697,87;
4.6.Oficio Circular GABS/SST nº 116/2014 – Eleudemar Ferreira Rodrigues – Secretario
Interino de estado de Assistencia Social – informando elegibilidade para o município receber
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o aumento do cofinanciamento Federal destinado aos Serviços de Acolhimento de Criança,
Adolescente e Jovem;
4.7.Termo de Aceite 2014 – MDS – dos serviços de acolhimento para crianças,
adolescentes e jovens até 21 anos.

5. Documentos Expedidos
*não houve emissão

6. Resoluções
* Não houve emissão__________________________________________________________________________
6. PAUTA DA REUNIÃO
6.1. Aprovação da ata anterior;
6.2. Documentos Recebidos;
6.3. Documentos Expedidos;
6.4. Plano de Ação 2014;
6.5. Discussão sobre o período do mandato da atual gestão do CMAS;
6.6. Assuntos Diversos;
__________________________________________________________________________
7. ASSUNTOS TRATADOS
7.1. Justificativa de Falta
Fica registrada a justificativa de falta comunicada via telefone, das conselheiras titular e
suplente Lais Raposo e Eliane Maria Gonçalves, representantes da APAE/SFS, que por
motivo de trabalho não podem estar presentes.
7.2. Mandato do CMAS – Gestão 2014/2016
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A presidente Eliane informa aos conselheiros que o CMAS estará encerrando o mandato
2012/2014 em maio, e que nesta reunião deve ser deliberado sobre fazer ou não fórum para
escolha de nova gestão. Os conselheiros são lembrados, que de acordo com a lei 817/2009,
poderá haver a recondução dos conselheiros e que também, nosso município só tem 5
entidades que possuem registro no CMAS, e que todas já compõem o conselho sendo que
não haverá outra para por em eleição. Falou-se também a respeito da escolha de
representante dos usuários , em virtude de não haver um suplente, já que as suplentes foram
convocadas e não se apresentaram para as reuniões. A secretaria dos conselhos buscará
orientação técnica sobre o assunto e trará para o conselho. O conselheiro Luiz Carlos
Michels e Sr. Marivaldo, e sra. Heloisa falam sobre a intenção de não mais participar do
conselho na próxima gestão, e são orientados que devem informar isto ao órgão do qual
estão representando para que eles então indiquem novos representantes a partir da nova
gestão, no caso da representante da Educação e do lar dos idosos. No caso do Sr Michels,
será buscado orientação a respeito. A presidente Eliane também manifesta interesse em não
mais estar presidente a partir da nova gestão, então, conforme preconiza a lei 817/2009,
art.2 – inciso II - § 3º e 4º, haverá a escolha de presidente, Vice-presidente e secretário de
acordo com a lei citada. A presidente coloca em votação para deliberar sobre a recondução
desta gestão, e todos os presentes manifestam a intenção positiva pela recondução.

7.3. Capacitação do CMAS
Na reunião ordinária do mês de fevereiro, tratou-se sobre a capacitação do CMAS, onde foi
deliberado que o servidor Daniel faria esta capacitação aos conselheiros em momento em
data que deveria ser decidido nesta reunião. Em virtude das mudanças que haverá, com a
troca de conselheiros que manifestam intenção de se afastar na próxima gestão, este
colegiado decidiu por adiar a capacitação, para após a formalização da recondução.
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7.4. Plano de Ação do CMAS 2014
A presidente sugere que um membro de cada comissão do conselho, se reúna para a
construção do Plano de Ação do CMAS. Fala aos presentes que com a participação na
reunião macro, onde os presidentes de todos os conselhos estiveram presente, viu que é
necessário que o plano esteja formado, para que se leve também sugestões de do CMAS,
no planejamento de ações

entre conselhos. Ficou deliberado que os conselheiros:

Marivaldo, Lincon, Carlos Eduardo e Eliane se reunirão para elaboração do plano no dia 02
de abril, as 14 horas, na Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania.

7.6. Assuntos Diversos e Momento da Gestão
E´ apresentado aos conselheiros o oficio circular GABS/SST nº 116/2014, do MDS, que
informa que o município de São Francisco do Sul esta elegível para receber o aumento do
cofinanciamento Federal destinado aos Serviços de Acolhimento de Criança, Adolescente e
Jovem sendo apresentado aos conselheiros o Termo de Aceite 2014, que estabelece
responsabilidades e compromissos a serem cumpridos pelo gestor da Política de Assistência
Social do Município sendo aprovado pelo colegiado. O CMAS recebe oficio 014/2014
SHDSC, sugerindo a presença da comissão de Financiamento na secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania, para atender o pedido deste conselho de que se faça a
apresentação dos gastos realizados no ano de 2013, tendo como data sugerida o dia 19 de
março de 2014, as 14 horas. Também sugerido neste oficio, que após a comissão ter o
destas informações, se faça uma reunião extraordinária no dia 26 de março de 2014, para
apresentação ao conselho.Todos concordam e assim será feito. A presidente Eliane fala
sobre as ausências dos conselheiros nas reuniões do CMAS, o que dificulta o andamento
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dos trabalhos e sugere o contato via oficio com as entidade gov e não gov para chamar
atenção a respeito. O conselheiro Lincon sugere que ao invés de mandar oficio via motorista,
que a presidente faça uma visita, com o intuito de sensibilizar para a importancia do
conselho. Foi tratado também, sobre recomeçar a com a dinâmica de fazer as reuniões nas
entidades e fica pré estabelecido que a reunião de abril acontecerá no Lar dos Idosos.

7. PRÓXIMA REUNIÃO EXTAORDINÁRIA
Data: 26 /03/2014 (Quarta-Feira)
Horário: 14h30min
Local : CRAS – Rocio Pequeno - São Francisco do Sul, SC.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada mais havendo a tratar, a Presidente, Sra Eliane Batista deu a reunião por encerrada
as 16hs25 min, e eu, Marli Leone Barzenski, Assistente Executiva na Secretaria

dos

Conselhos da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Cidadania, lavro e assino a
presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e demais Conselheiros
presentes.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

____________________________
Marli Leone Barzenski

____________________________
Eliane Batista

_____________________________
Heloisa Maria Paiva

____________________________
Darlan Elias de Mira Cidral
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____________
Marivaldo Lézion Oliveira

____________________________
Carlos Eduardo F. do Rosário

___________________________
Luiz Carlos Michels

___________________________
Lincon Machado
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