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ATA

Nº.009/2014

–

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
LOCAL: Ação Social Paroquial – Vi9a Sacra – Rua Binot Paulmier de Goneville DATA: 14/08/2014
HORÁRIO: 14h30minh
1. PARTICIPANTES
1.1. CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES
1.1.1. Governamentais:
Eliane Batista (Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Daiani Elisa Matiello Vargas(Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
1.1.2. Não Governamentais:
Juliana R. Rigo ( Casa de Recuperação Familia Ágape)
Marivaldo Lezion ( Assoc. Comunidade Cristã SP Apóstolo- Lar dos Idosos)
Tais Raposo( APAE- SFS)
Carlos Eduardo F. Rosário (Comunidade Terapêutica Abrigo Divina Misericórdia)
1.2. CONSELHEIROS SUPLENTES:
1.2.1. Governamental:
Maria Ap. Loyde ( Sec. Saude)
Rosilene Martins Ramos ( Sec. Mun. Educação)
Lais Rebeca Alchini ( Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Lincon Machado ( Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
1.2.2. Não Governamentais:
Jose Calixto Cordeiro ( Assoc. Comunidade Cristã SP Apóstolo- Lar dos Idosos)
1.3. CONVIDADOS
Daniel Vargas de Moura ( Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Marlice Morás ( SDSC)
1.4. SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS
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Marli Leone Barzenski
2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
A reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social – CMAS teve início às
14h30min e término às 16h00min , sob a coordenação da Presidente, Sr. Carlos Eduardo
Freitas do Rosário e com a presença dos Conselheiros, Secretaria Executiva e convidados
3. APROVAÇÃO DA ATA
3.1. Leitura e Aprovação da Ata nº 008/2014 sem ressalvas
4.DOCUMENTOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS
4.1. Documentos Recebidos
Decreto nº 2.100 de 30 de julho de 2014 – Gabinete Prefeito – Reconduzindo o mandato
do Conselho Municipal de assistência Social;
Decreto nº 2.101 de 30 de julho de 2014 – Gabinete Prefeito – Nomeando a Diretoria do
Conselho Municipal de assistência Social – Gestão 2014/2015;
Decreto nº 2.102 de 30 de julho de 2014 – Gabinete Prefeito – Designando a Instancia de
Controle Social do programa Bolsa Familia;
Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 – MDSC/Combate a Fome – Define os parâmetros
nacionais para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência social, bem como
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de
Assistência Social;
Of/FMAS nº 019/2014 – Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania – sra.
Marlice Morás – em resposta ao oficio 004/2014SE/CMAS
4.2. Documentos Expedidos
Secretaria dos Conselhos- CMAS - para: Comunidade de Recuperação e Reintegração
Familia Ágape - Declaração de entidade de Atendimento de Serviços Socioassistenciais –
E-mail – SEC/ Conselhos – CMAS – para: Gabinete do Prefeito –

Sr. Maximilian

Scharmitzel - solicitando a emissão de Decretos para: Decreto de Recondução do Mandato
do CMAS; Decreto Designando a Nova diretoria como Instancia de Controle do Bolsa Familia
e Decreto de formação de nova diretoria do CMAS;
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4.3. Resoluções
Resolução nº 013 – de 10 de julho de 2014 – Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação
2014 – SUASWEB;
Resolução nº 014 – de 10 de julho de 2014 – Dispõe sobre a alteração da Comissão
Especial do Programa Bolsa Familia;
Resolução nº 015 – de 10 de julho de 2014 – Dispõe sobre a aprovação alteração da
Comissão permanente de Políticas de Assistência Social – CPPAS do Conselho Municipal
de Assistência Social;
Resolução nº 016 – de 10 de julho de 2014 – Dispõe sobre a diretoria do Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS – Gestão 2014/2015.

5. PAUTA DA REUNIÃO
5.1. Leitura e aprovação da ata anterior;
5.2. Ofícios Expedidos e Recebidos;
5.3. Momento da Secretaria de Habitação – Programas Habitacionais e outros;
5.4. Plano de Ação - visistas;
5.5. Momento da gestão (Renovação, Inscrição de Programas, Projetos e Serviços)
5.6. Reformulação da Lei CMAS
5.7. Assuntos diversos.
6. Assuntos Tratados
6.1. Programas Habitacionais
A servidora Beatris Dircélha Santos, da Secretaria de Habitação, esteve presente, a fim de
repassar informações referente aos programas de habitacionais e outros, em virtude de
questionamentos

levantados em reuniões anteriores deste conselho. Em relação ao

processo para aquisição de casas para as famílias que estão recebendo o beneficio do
aluguel social, Beatris informa que a Secretaria de Habitação juntamente com a Defesa Civil
emitiram um laudo técnico que encontra-se para análise e posterior construção na COAB –
Rocio Grande. Fala que nem todas as famílias que estão em situação de vulnerabilidade
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aceitam sair de suas casas para ir para uma ofertada por programas habitacionais. Informa
que um caso deste, é o da Sra. Cecília, moradora do Bairro Paulas, cuja residência está
localizada em área nobre e o problema identificado é uma tubulação que passa dentro de
sua propriedade. Neste caso, a moradora é assistida até que a prefeitura faça as
adequações na tubulação e ela retorna para sua residência. Fala que há um projeto para 224
casas pela Caixa Econômica, no Programa Minha Casa Minha Vida, para a COAB do Rocio
Grande, que apesar de ser área de preservação existe esta prerrogativa, desde que seja de
interesse social.Fala que existe em SFS há 1700 famílias cadastradas, mas que existem
critérios para a concessão, onde algumas situações são priorizadas, entre elas, a questão
de renda, vulnerabilidades etc e o saldo entra em sorteio entre os inscritos. Referente a
construção das 500 casas, a servidora diz que São Francisco teria que atender a algumas
especificações para ser contemplada, que seria ter uma extensão de área que comportasse
esta quantia de casas, já que não poderia ser prédio vertical, que teria que ser próxima a
escola, CMEI e posto de saúde, e a cidade não tem este local até este momento. Fala que a
Secretaria de Habitação é um órgão muito novo na cidade, mas que já desenvolve alguns
atendimentos de relevância aos munícipes. Fala em relação ao projeto de regularização
fundiária, onde há 1017 lotes ajuizados, e o processo está em tramites; diz que São
Francisco do Sul fez uma parceria com a Empresa RAGserv Gestão e Serviços Ltda.,
empresa que detém excelência no segmento de regularização fundiária e mediação de
conflitos que é um serviço ofertado através de Convenio Estadual.A empresa recolhe toda a
documentação necessária, cobrando uma valor específico, mas

isto acontece por CPF,

então, só poderá ser regularizado um lote .Fala também de outras ações que a secretaria de
Habitação e Interesse Social está em fase de desenvolvimento. Fala projeto da Secretaria de
Habitação, que consiste em fazer pequenas reformas em residências no valor de até R$
5.000,00 e que o município seria contemplado com o limite de até 50 famílias. A Secretaria
de Habitação fez levantamento e cadastrou 12 famílias, juntou a documentação requisitada e
enviou a COAB- Florianópolis mas não teve a liberação da verba. Outro projeto comentado
pela Gerente da Habitação, é o que consiste em construir banheiros com o custo reduzido
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pela metade. São Francisco do Sul será contemplado com até 30 banheiros, porém este
projeto esta em análise, porque a maioria das pessoas cadastradas estão em áreas
irregulares, de invasão, e um dos critérios para receber o beneficio, é que haja
documentação de compra com registro em cartório,comprovando a posse legal, o tempo que
está morando no local, assim como a comprovação de renda etc. A servidora diz que a
secretaria ainda está se estruturando com

os recursos humanos, mas que já houve

progressos, sendo que já tem uma Assistente Social e que um engenheiro já foi solicitado.
Questionada como as famílias chegam até a secretaria para obter estes benefícios, a sra.
Beatris informa que vem através de divulgações e também através dos CRAS e CREAS.

6.2. Plano de Ação e Inscrições no CMAS
O presidente Carlos Eduardo fala que conforme está no Plano de Ação do CMAS, este
conselho deve realizar visitas as entidades inscritas e que deve-se ordenar esta ação. A
secretaria do conselho informa que com a emissão da Resolução 14/2014 - CNAS, estas
visitas deveria ser adiadas e realizadas após a discussão da referida resolução, já que
novas orientações deverão ser repassadas. A conselheira Daiani fala que a Casa Abrigo
Johanna Stammerjohann deverá ter esta inscrição em 60 dias, por determinação do MP.
Após discussão, o conselho decide que a Comissão Permanente de Normas e
Regulamentações deve reunir-se dia 28 de agosto, as 14 horas, na sala da Secretaria dos
Conselhos para discutir a Resolução 14/2014 e traçar metas para atender as orientações. A
conselheira Daiaini se dispõe a fazer parte desta reunião. A comissão solicita que o Servidor
Daniel esteja também presente, para dar suporte técnico ao grupo.

6.3. Comissão Permanente de Financiamento
A Secretária Marlice respondeu ao Oficio nº 004/2014, do dia 25 de junho/14, que trata dos
questionamentos levantados pela Comissão Permanente de Financiamento: Nome das
profissões e dos profissionais que compõem a Equipe do ACESSUAS/Trabalho com seus
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respectivos salários e demais encargos; Documento de comprovação de Ensino Superior dos
Coordenadores que recebem gratificação especial com os recursos do Governo Federal;
Processos Licitatórios em andamento referente a aquisição de 400 cadeiras (Recursos do
SCFV) e da Tenda Piramidal (Recursos do IGDPBF) bem como dos outros processos já
licitados no ano de 2014 com os Recursos do Governo Federal no sentido de analisá-los em
nossa próxima reunião da Comissão de Finanças do CMAS. A Comissão de financiamento
deverá reunir-se para esta analise. O presidente desta Comissão, Sr. Marivaldo, aproveita o
momento para pedir desligamento da referida comissão, alegando que não concorda com a
forma de como a prestação de contas vem sendo realizada, reinterando que se faz a análise
das contas, mas que não se tem presentes as notas para confirmação. A secretaria dos
conselhos faz lembrar que o conselho pode e deve solicitar a forma como quer fazer a
análise, e que em a forma sintética e mais didática que está sendo apresentada, foi
solicitação da comissão. Diz também, que toda a documentação está a disposição da
Comissão e do Conselho na sala da administração, mas que todos tem livre acesso,
bastando comunicar o interesse. O presidente faz apelo ao Sr Marivaldo, para que
permaneça na no cargo, para fortalecer e contribuir com o conselho e para que se possa
melhorar o que está sendo feito. O conselheiro Marivaldo lembra que havia sido tratado com
a gestão de analisar as contas a cada trimestre para não haver acumulo para a aprovação,
mas que isto não foi seguido. Após as discussões, fica acertado que a comissão se reunirá
no próximo dia 20, ainda sob a presidência do Sr Marivaldo, para analise das contas do
primeiro trimestre de 2014 e também do material anexo ao ofício FMAS nº 019/2014 de 04
de julho/14, da Secretaria Marlice. A conselheira Daiani Elisa M. Vargas se dispõe a compor
a Comissão Permanente de Financiamento do CMAS e será incluída em substituição ao Sr.
Luiz Carlos Michels que deixou este conselho.

6.3. Assuntos Diversos
O presidente lembra a todos que na ultima reunião foi apresentado pela secretária Marlice, a
Minuta da Política Municipal de Assistência Social e que foi enviado a todos, via mail, para
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leitura e considerações, conforme solicitado pelos conselheiros. O presidente pergunta se
alguém teve solicitação e ou alguma consideração e

como não houve, solicita que a

secretaria dos conselhos envie para a gestão oficio comunicando que este Conselho tomou
ciência da lei e que não houve qualquer ressalva ao teor, para que siga os tramites legais. A
conselheira Eliane Batista que participou da comissão de elaboração da lei, informa que não
há necessidade do conselho aprovar a minuta, que esta aprovação cabe a Camara de
vereadores e que este será o próximo passo. A conselheira Eliane por ser Gestora do
Programa Bolsa Familia, convoca uma reunião com a Comissão Especial do Bolsa e ficou
agendado para o dia 25 de agosto/14, as 14hs, no CRAS do Rocio Pequeno.

7. Próxima Reunião Ordinária
Data: 11 / 09 /2014 (Quinta-Feira)
Horário: 14h30min
Local : Portal Naval

8. 1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Sr. Carlos Eduardo R. de Freitas , deu a reunião
por encerrada as 16hs00min., e eu, Marli Leone Barzenski, Secretária Executiva deste
Conselho, lavro e assino a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente

e

demais

Conselheiros

presentes.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

____________________________
Marli Leone Barzenski

____________________________
Carlos Eduardo F. do Rosário
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____________________________
Lincon Machado

____________________________
Marivaldo Lezion

____________________________
Lais Rebeca Alchini

____________________________
Rosilene Martins Ramos

________________________
Tais Raposo

____________________________
Daiani Elisa M. Vargas

____________________________
José Calixto Cordeiro

____________________________
Maria Aparecida Loyde

____________________________
Juliana Ravedutti Rigo

___________________________
Eliane Batista
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