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ATA

Nº.012/2014

–

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DO

CONSELHO

MUNICIPAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
LOCAL: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Cidadania
DATA: 17/12/2014
HORÁRIO: 09hs
1. PARTICIPANTES
1.1. CONSELHEIROS TITULARES PRESENTES
1.1.1. Governamentais:
Darlan Elias de Mira Cidral ( Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca)
Guilherme Kruger Rocha ( Secretaria Municipal de Esportes)
Eliane Batista (Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Daiani Elisa Matiello de Moura (Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
1.1.2. Não Governamentais:
Carlos Eduardo F. Rosário (Comunidade Terapêutica Abrigo Divina Misericórdia)
Marivaldo Lezion Oliveira ( Assoc. Com. Cristã SO Apostolo – Lar dos Idosos)
1.2. CONSELHEIROS SUPLENTES:
1.2.1. Governamental:
Lincon Machado (Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
1.2.2. Não Governamentais:
Eulália de Oliveira ( Associação dos Aposentados e Pensionistas )
Jose Calixto Cordeiro (Assoc. Com. Cristã SO Apostolo – Lar dos Idosos)
1.3. CONVIDADOS
Fabio da Costa (Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Clarice Portella de Lima (Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Carla Gomes Tavares(Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
Adriana C Assumção (Sec.Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania)
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
09h17min e término às 12h00min , sob a coordenação do Presidente, Sr. Carlos Eduardo
Freitas do Rosário, com a presença dos Conselheiros, Secretaria Executiva e convidados
3. APROVAÇÃO DA ATA
3.1. Leitura e Aprovação da Ata nº 011/2014 sem ressalvas
4.DOCUMENTOS RECEBIDOS E EXPEDIDOS
4.1. Documentos Recebidos
Parecer da Gestão referente visita a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, de 03 de dezembro de 2014;
Parecer da Gestão referente visita a Casa de Recuperação e Reintegração Familia
Agape, de 08 de dezembro de 2014;
Parecer da Gestão referente visita a Associação Comunitária Cristã São Paulo
apóstolo – Lar dos Idosos, de 12 de dezembro de 2014;
Parecer da Gestão referente visita a Associação dos Aposentados e Pensionistas de
SFS, de 09 de dezembro de 2014;
Parecer da Gestão referente visita a Casa de Recuperação e Reintegração Familia
Agape, de 08 de dezembro de 2014;
E_mail do cnas.informa@mds.gov.br, de 25 de novembro de 2014, reiterando a data final
para parecer do conselho do Demonstrativo Fisic Financeiro exercício 2014;
Parecer:

Comissão Permanente de Financiamento de assistência Social – sobre o

Demonstrativo Físico Financeiro exercício 2013;
4.2. Documentos Expedidos
Não houve expedição de documentos.
4.3. Resoluções
Resolução nº 019 – de 13 de novembro de 2014 – Dispõe aprovação de recursos para
pagamento de Assessoria Técnica para atender as necessidades da Secretaria Executiva;
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Resolução nº 020 – de 13 de novembro de 2014 – Dispõe sobre a aprovação de Recursos
para financiamento da contratação de serventes para atender os equipamentos da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Cidadania;

5. PAUTA DA REUNIÃO
5.1. Leitura e aprovação da ata anterior;
5.2. Ofícios Expedidos e Recebidos;
5.3. Calendário de reuniões;
5.4. Aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro Exercício 2013
5.5. Assuntos Diversos.
6. Assuntos Tratados
6.1. Foi discutido a respeito do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2015, e ficou
definido que estas continuarão a ser realizadas nas segundas quintas feiras de cada mês,
iniciando no mês de fevereiro. Ficou também acertado que, se houver necessidade de uma
reunião antes, será convocado como reunião extraordinária, em razão da gestão estar se
planejando para contactar as entidades e equipamentos a fim de incentivar a desenvolver
projetos de assistência social. A Secretária Clarice fala que se as entidades apresentarem
projetos, estes deverão ser aprovados pelo Conselho e então não tem como deixar para
fevereiro. Todos os presentes concordam em reunir-se extraordinariamente em janeiro caso
seja necessário.

6.2. Censo SUAS 2014.
É apresentado aos conselheiros o formulário impresso do CENSO Suas 2014, cuja minuta foi
enviada via e_mail a todos para conhecimento e considerações antes do envio ao MDS. O
Sr. Marivaldo reitera considerações em relação a formalização da Secretaria Executiva do
CMAS. Refere que, se não há um ato legal que institui a secretária executiva, então é o
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mesmo que não existir. A Secretária Clarice concorda e informa ao conselho que irá procura
informações com o jurídico a respeito e fará os encaminhamentos necessários.

6.3. Demonstrativo Físico Financeiro- Exercício 2013.
As servidoras Carla G. Tavares e Adriana Assumção do financeiro da SDSC apresentam ao
conselho o formulário impresso do Demonstrativo Físico Financeiro – exercício 2013, para
conhecimento e aprovação. Alguns questionamentos são feitos em relação e após dirimida
as duvidas, a Comissão de Financiamento solicita um intervalo da reunião, para discussão e
para redigir um parecer da apresentação. Após, a relatora da Comissão, sra Eliane Batista
faz a leitura do parecer aos presentes, e em seguida este conselho aprova o Demonstrativo
por unanimidade, que será posteriormente informado via SUASWEB através do
preenchimento do formulário do Demonstrativo Sintético 2013, para os Serviços/Programas e
para o IGD-SUAS – parecer do Conselho. Ficou definido nesta reunião, que a partir desta
data, a comissão de Financiamento se reunirá sempre ½ (meia) hora antes das reuniões
ordinárias, para tratar de assuntos referente as contas da Assistência Social, a fim de que
não haja acumulo.
6.4. Cadastro Nacional das Entidades no CNEAS
O servidor Fabio da Costa, da SDSC apresentou aos conselheiros os relatórios de visitas
feitas por ele e pela Assistente Social Lara, a fim de obter informações para abastecer o
sistema CNEAS, com o intuito de cadastrar as entidades que prestam serviço, ou
desenvolvem programas ou projetos de assistência social. Fabio relata que as visitas foram
pré-agendadas com o responsável de cada instituição, sendo que todas as 5 (cinco)
entidades inscritas no CMAS foram visitadas. Informa que foi utilizado um questionário de
referencia para a coleta de informação e que a partir de cada visita, foi desenvolvido um
parecer contendo identificação da entidade,informações relativa as atividades desenvolvidas,
público alvo, capacidade de atendimento, recursos humanos, formas de inserção e acesso
etc. O parecer foi desenvolvido com base na identificação do CNPJ e estatuto e

em

consonância a atividade desenvolvida levando em consideração o plano de ação
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apresentado. A partir da análise, dentre as 5 (cinco) entidades inscritas no CMAS/SFS, a
Gestão considerou que: APAE, Associação Comunitária Cristã São Paulo Apóstolo Lar dos
Idosos e Casa de Recuperação e Reintegração Familia Ágape atendem ao disposto no
PNAS/2004;NOB/SUAS-2012 e Resolução CNAS109/09 e que a Comunidade Terapêutica
Abrigo Divina Misericórdia e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de São Francisco
do Sul não atendem ao disposto no PNAS/2004;NOB/SUAS-2012 e Resolução
CNAS109/09. O Sr. Carlos Eduardo manifesta-se como representante da Comunidade
Terapêutica Divina Misericórdia e diz não concordar e não aceitar o parecer reiterando que a
instituição que representa é considerada uma referencia no estado. Fala também que o no
seu entendimento, o questionário utilizado não é direcionado para a instituição e sim para
CRAS e CREAS. O servidor Fabio diz que estas informações já foram inseridas no sistema,
mas que este é somente uma sondagem de identificação e não haverá nenhum prejuízo para
a instituição, podendo haver adequações. A representante da Associação dos Aposentados e
Pensionistas também se manifesta e diz que a será muito importante que haja orientação
para que todas as instituições que desenvolvem algum serviço de assistência social estejam
adequadas dentro das possibilidades de cada uma. A secretária Clarice diz que todas as
entidades são importantes para o município e que esta gestão irá trabalhar para que as
adequações sejam feitas da melhor forma possível e que mais entidades sejam inscritas no
conselho. O servidor Fabio solicita que seja agendado para o inicio do mês, uma reunião
com a Comissão Permanente de Normas, para tratar da Resolução 14/2014 e assim o
conselho poderá emitir nova resolução contendo os critérios para inscrições no CMAS e
também para análise dos pareceres emitidos pela gestão. Por fim,ficou acertado que todos
os conselheiros receberiam o parecer apresentado, via mail, para conhecimento.

7. Próxima Reunião Ordinária
Data: 12/ 02 /2015 (Quinta-Feira)
Horário: 09horas
Local : a definir.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Sr. Carlos Eduardo R. de Freitas , deu a reunião
por encerrada as 12hs, 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.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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____________________________

Marli Leone Barzenski

Carlos Eduardo F. do Rosário

____________________________

____________________________

Daiani Elisa M. Vargas

______________________

Guilherme Kruger Rocha

______________________

José Calixto Cordeiro

Darlan Elias de Mira Cidral

________________________

___________________________

Eulália de Oliveira

Eliane Batista

______________________
Lincon Machado

____________________________
Marivaldo Lezion
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