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Of. nO 129/18 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 14 de junho de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/093/2018

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de Informação,

proveniente dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido dos Conselhos

Municipais existentes, contendo as informações solicitadas por essa Egrégia Casa.

Cabe destacar que os critérios acerca da formação dos conselhos

municipais encontram-se dispostos nos Arts. 67 a 69 da Lei Orgânica Municipal.

DDV

Atenciosamente,

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e.mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Instituído pelas Leis Municipais nO4442/93 e 4785/95
Alterado pela Lei Municipal n° 5.433/00
Av. Pátria, 736 - Carazinho/RS - CEP: 99.500-000
Fone/Fax: (54)3331-2033

Ofício 015/2018 - CMS Carazinho, 18 de Junho de 2.018.

Excelentíssimo Senhor,
Ao cumprimentá-lo, o que faço com muita estima e apreço,

sirvo-me deste responder ao solicitado através do OP 093/2018.
1) Foram realizadas nos últimos dois anos, 18 reuniões, cujas

Atas envio cópias;
2) O quórum mínimo sempre alcançado para a realização das

reuniões.
3) Especificamente, no Conselho Municipal de Saúde, a

composição segue o estabelecido na Lei de Criação do mesmo, qual seja
a Lei Municipal N° 5433/2000.

Sendo o que se apresenta para o momento, envio cordiais
saudações.

Atenciosamente,

Darci ~~~~Uimarães
Coordeno, r ~ Conselho

Muni~.ipal \ a s~~e,
Darci Antônio Guimarães
Presidente do Conselho
Municipal de saúde

Exmo. Sr.
Milton Schmitz
DO. Prefeito Municipal
DAG/crsf
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ATA 236/2018

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, no salão nobre
do CMPP, sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da
Saúde, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Municipal
da Saúde, às nove horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e
às dez horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em
livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Darci Guimarães, deu
inicio à reunião, cumprimentando a todos os presentes, agradecendo a
presença de todos, nesta que é a primeira reunião do ano e também do seu
mandato. Em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação datado em
19/01/2018, 1. Apresentação da Planilha de Custos da UPA e
apresentação do Edital para Contratação de Entidade Filantrópica para
a Gestão da mesma: O senhor Darci explanou que analisou o Edital
completo, parabenizando a Secretária pela elaboração e então passou a
palavra para a gestora, Anelise realizar suas ponderações sobre o Edital, a
qual explicou que devido ao tempo curto para cumprimento do prazo
detenninado pelo Ministério da Saúde, a contratação da empresa será em
caráter emergencial pelo prazo de 06(Seis) meses e que neste período será
providenciado o Edital para a contratação definitiva de empresa para a Gestão
da UPA. Informou também que será publicado o Edital para que as entidades
interessadas habilitem-se, apresentando suas propostas no valor global e que a
estimativa feita pelo setor de Planejamento e Orçamento ficou no montante de
R$ 504.381,90 (Quinhentos e Quatro Mil e Trezentos e Oitenta e Um Reais e
Noventa Centavos). Após, o Coordenador colocou o assunto em votação,
sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr.
Darci deu por encerrada a reunião agradecendo a todos os presentes, e eu Ana
,Elisa lavrei a referida ata que será assi\lada r mim e pelo Coordenador do
CMS, Sr. Darci Guimarães. . ~
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ATA 237/2018

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2018, na Câmara Municipal de
Vereadores de Carazinho, sito à Avenida Flores da Cunha, 799, reuniram-se
ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às dezenove
horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em livro
próprio. Após, havendo quórum regimental a Sra. Anelise Almeida secretária
Municipal de Saúde deu início à reunião, cumprimentando a todos os
presentes, em especial o Sr. Milton Schmidt Prefeito Municipal e o Sr.
Adoraldo De Carli secretário da Fazenda e o Sr. Daniel Weber Vereador
Municipal os quais muito nos honram com suas presenças e sendo assim
cumprimentou os demais presentes. A secretária Anelise começou a reunião
informando que esta seria uma reunião diferente pois seria empossado o novo
núcleo de coordenação do CMS, e também agradeceu o Sr. Irineu Graebin
pelos anos de trabalho voluntário junto ao Conselho de Saúde, sendo assim
passou a palavra ao Prefeito o Sr. Milton Schmidt, que fez o uso da palavra
exaltando toda dedicação e esforço do Sr. Irineu Graebin, passando a ele um
certificado de agradecimento pelos anos de voluntariado. Dando seguimento
na reunião a secretária convidou para passar a frente os novos membros da
Coordenação. do CMS para apresentar aos presentes, então passou a frente o
Sr. Darci Guimarães, Sr. Irineu Graebin e o Sr. Flávio Hartmann, a secretária
agradeceu a disponibilidade e desempenho dos referidos senhores e passou a
palavra ao Sr. Darci que começou agradecendo a presença de todos os que ali
se faziam presentes e que estaria imensamente agradecido aos amigos, que
vieram o prestigiar explanou também da satisfação de poder colaborar para
que o Município tenha um SUS humanizado, e que o CMS estaria com as
portas abertas para toda comunidade em geral, foi empossado o novo núcleo
de Coordenação. Foi solicitada a leitura do edital de convocação datado em
22/02/2018. 1. Aprovação das Atas 235/17 e 236/18: Não havendo nenhuma
alteração a ser feita, as referidas Atas foram aprovadas por unanimidade. 2.
Apreciação e aprovação da Prestação de contas da Secretaria Municipal
de Saúde refrente ao 3° quadrimestre de 2017: O coordenador o Sr. Darci
Guimarães comunicou aos demais conselheiros que a Comissão de
fiscalização já havia emitido um parecer favorável referente a prestação de
contas da secretaria de saúde referente ao 3° quadrimestre de 2017, a Diretora
de Contratos Ana Elisa Pádua esclareceu alguns questionamentos dos
conselheiros presentes ressaltando que o percentual gasto em saúde no
quadrimestre seria de 22,30%, foi posto em votação a prestação de contas e
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APROVADA por unanimidade. 3. Apresentação do Plano de Trabalho do
SAE: O Sr. Darci Guimarães passou a palavra para a enfermeira e
coordenadora responsável do referido setor a Sra. Ângela Garcia, que
começou dizendo que o Plano de Trabalho, foi elaborado de forma para
atender as necessidades do serviço, visando qualificar o acesso da população
nas ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde na área de 1ST/
AIDS e HEPATITES V1RA1S, que contribuam para a melhoria dos
indicadores de saúde, o valor de R$ 150.000,00) seria para aquisição de um
veÍCulo tipo caminhonete, O km, entre outros materias, foi posto em votação o
referido Plano e APROVADO pelos presentes. 4. Edital definitivo para
contratação de entidade para gestão da UPA: A secretaria de Saúde
Anelise colocou aos conselheiros que a entidade que havia ganho a licitação
foi o Hospital Silvio Scopel da cidade de Cerro Branco/ RS, a mesma relatou
que a referida entidade gerava a UPA da cidade de Uruguaiana e um hospital
em Canoas, e que a forma de contratação dos funcionários seria de forma
emergencial e que seria cerca de 70 profissionais mais o corpo clínico e que a
previsão para a inauguração seria no dia 02 de abril de 2018, foi colocado
pelo Sr. Darci em discussão e votação o referido assunto, que pela maioria foi
aprovado com uma abstenção que veio da Sra. Vera Almeida que colocou que
seu voto seria contrário por que a forma de contratação de pessoal não seria
por meio de licitação, os demais foram a favor e o Sr. Darci deu por encerrado
o referido assunto. 5. Nomeação dos componentes da Comissão de
Fiscalização do CMS: O Coordenador explicou aos presentes que para
compor a Comissão de Fiscalização está faltando dois membros para assim
completar a referida Comissão tendo em vista que os membros para compor a
Comissão teria que ter paridade para assim estar legalmente formada, então
foi sugerido os nomes do Sr. Diego Coelho que esta na área dos prestadores e
a Sra. Simone Papke que esta na área dos trabalhadores em saúde, foi
colocado em votação e aprovado os referidos nomes, a Comissão ficou
institui da da seguinte composição o Sr. Ari Antunes, Sr. Flávio Adiers, Sr
Diego Coelho e a Sra. Simone Papke. 6. Assuntos Gerais: Não houve
assuntos gerais na presente reunião. Nada mais havendo a tratar o Sr. Darci
deu por encerrada a reunião agradecendo a todos os presentes, e eu Cassia
Fagundes lavrei a referida ata que será assinada por mim e pelo Coordenador
do CMS, Sr. Darci Guimarães.
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ATA 238/2018

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, no salão nobre
do CMPP, sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da
Saúde, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal da
Saúde, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e
às dezenove horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas
em livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Darci Guimarães,
deu início à reunião, cumprimentando a todos os presentes, agradecendo a
presença de todos. Em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação
datado em 26/03/2018, 1. Ata N° 237/2018: Neste item do Edital, o
presidente colocou em votação a referida, porém o conselheiro Jonas Pithan
Carpes, solicitou a palavra no intuito de pedir alteração no texto onde refere-
se à posse do Núcleo de Coordenação ocorrido na reunião do mês de fevereiro
nas dependências da Câmara Municipal, pedindo que o texto deva ser da
seguinte forma: " Posse festiva do Núcleo de Coordenação", uma vez que a
Eleição e Posse dos membros do Núcleo de Coordenação, ocorreu na reunião
extraordinária no dia 13 de Dezembro de 2017. Foi colocado o assunto em
votação, tendo sido aprovada a alteração por todos os presentes. Nada mais
havendo a tratar o Sr. Darci deu por encerrada a reunião agradecendo a todos
os presentes, e eu Ana Elisa lavrei a referida ata que será assinada por mim e
pelo Coordenador do CMS, Sr. Darci Guimarães. 2. Apreciação e
Aprovação do Parecer Ad Referendum referente ao Plano de Trabalho
para utilização de recurso de fonte Federal proveniente de Emenda
Parlamentar do Deputado Federal Luís Antônio Covatti Filho, no valor
de R$ 100.00,00: Foi colocado em discussão o assunto que foi explicado pela
Diretora de Contratos Ana Elisa Pádua que trata-se de uma emenda de custeio
destinada ao HCC para custeio de despesas diversas da entidade. Após o
assunto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 3. Apreciação e
Aprovação do Parecer Ad Referendum referente ao Plano de Trabalho
para utilização de recurso referente ao acordo firmado no Ministério
Público do Trabalho para utilização do Hospital de Caridade de
Carazinho valor de R$ 92.000,00: Foi colocado em discussão o assunto que
foi explicado pela Diretora de Contratos Ana Elisa Pádua que trata-se de um
valor destinado ao HCC para compra de 02 ventiladores pulmonares para uso
na Unidade de Terapia Intensiva, mediante apresentação de projeto junto ao
Ministério Público do Trabalho, visando recebimento de recursos oriundos de
multas. Após o assunto foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 4.
Apreciação e Aprovação do Parecer Ad Referendum referente à
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Prestação de Contas do Recurso referente à Consulta Popular 2013/2014
no valor de R$ 86.000,00: Foi colocado em discussão o assunto que foi
explicado pela Diretora de Contratos Ana Elisa Pádua que trata-se de um
valor recebido em 2014 e que em 2016, o mesmo deveria ser devolvido pois
estava no prazo máximo para utilização e que foi conseguido prorrogação
para não ter que devolver o mesmo. Foram apresentadas as planilhas de
valores e também de bens adquiridos que foram móveis e equipamentos para
a ESF Princesa. Após o parecer foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. 5. Apreciação e Aprovação do Parecer Ad Referendum
referente à utilização do recurso da Saúde Indígena para canalização de
água: Foi colocado o referido assunto em discussão, porém, após amplo
debate pelos conselheiros presentes, o mesmo não foi autorizado tendo em
vista Ação Civil Pública que tramita na Justiça Federal sobre a ocupação da
área onde os indígena estão hoje residindo. 6. Assuntos referentes aos
subsídios para estudantes de medicina que fariam estágios na rede
pública municipal: os mesmos foram explicados pela Diretora Rosane
Ebertz, porém os conselheiros entenderam ser prudente, que venham
documentos com maiores e mais precisas informações, como fonte para
custeio destas despesas e atividades que serão desenvolvidas pelos
acadêmicos e residentes. 7. Assuntos referentes aos Termo de Cedência do
Prédio e dos Equipamentos da UPA e Ciencia do Contrato firmado com a
Empresa Silvio Scopel - a qual fará a Gestão da UPA: os mesmos foram
explicados pela Diretora de Contratos Ana Elisa Pádua, que está em trâmite
na Câmara Municipal de Vereadores projeto para autorização de uso do
prédio, bem coino dos móveis e equipamento da UP A Carazinho. Alguns
conselheiros questionaram o fato do contrato não ter sido enviado ao
Conselho, porém o Secretário Adroaldo De Carli e a Diretora Ana Elisa,
mencionaram que Termo de Referência, previamente apresentado pela
Secretária Anelise Almeida, é o Contrato firmado. 8. Assunto referente nova
sala para uso do Conselho Municipal de Saúde: O Coordenador Sr. Darci
Guimarães explicou que há a necessidade de troca de local do Conselho
Munidpal de Saúde, uma vez que, cada vez que chove a mesma alaga e
também há a circulação de pacientes da Saúde Mental, próximo à sala,
inclusive fumando na porta da mesma. Foi mencionado que a Secretária
Anelise, ofereceu a atual sala dos Recursos Humanos novamente ao
Conselho, porém os conselheiros Sr. Irineu Graebin e Jonas Pithan Carpes,
mencionaram o fato que o Conselho já esteve naquele local e mudou-se pela
questão de acessibilidade. Foi mencionada a hipótese de alugar uma sala com
o valor do orçamento do Conselho e a Diretora Ana Elisa, disse que caso o
Conselho manifeste interesse em alugar um local, que seja formalizada a
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solicitação para buscar-se parecer juridico quanto à possibilidade. 9. Assuntos
Gerais: A Diretora de Contratos Ana Elisa, solicitou aprovação para crédito
suplementar no orçamento da Secretaria Municipal da Saúde para custeio doo
Plano de Trabalho apresentado pela Liga Feminina de Combate ao Câncer,
no valor de R$ 3.000,00 mensais pelo período de doze meses, de acordo com
a Lei 13.019/2014. O assunto foi colocado em discussão e aprovado por
todos. O Sr. Darci deu por encerrada a reunião agradecendo a todos os
presentes, e eu Cássia Fagundes, lavrei a referida ata que será assinada por
mim e pelo Coordenador do CMS, Sr. Darci Antônio de Guimarães.
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ATA 225/2017

Aos vinte e dois dias do mês fevereiro de 2017, no salão nobre do CMPP,
sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às
dezoito horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às
dezenove horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em
livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas Pithan Carpes
deu início à reunião, cumprimentando a todos os presentes e saudando os
novos integrantes do Conselho Municipal de Saúde, sendo eles o Sr. Adriano
Diefenthaeler dos Santos, representante da Secretaria Municipal de
Assistência Social, a Sra. Kênia Camila Fengler, representante da Secretaria
da Fazenda, a Sra. Rosane Fátima Ebertz, representante DO Sistema Único de
Saúde e a Sra. Anelise Schell Almeida secretaria Municipal de Saúde,
dizendo que é de imensa importância a participação de todos junto ao
Conselho para trabalharem em prol de melhorias para a população de nosso
Município, também agradeceu ao Sr. Irineu Graebin por ter assumido o CMS
por 60 dias, que por motivo de saúde encontrava-se afastado para recupera-se,
e em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação datado em
13/02/2017. 1. Aprovação das Atas 223/2016 e 224/2016, as quais foram
aprovadas por unanimidade. 2. Apreciação discussão e aprovação sobre o
Plano de Trabalho para aquisição de equipamentos e materiais
permanente para o ESF do Bairro Princesa: O Sr. Jonas Carpes começou
comunicando os demais conselheiros que o referido Plano já havia passado
anteriormente no CMS, e que agora seria para informar a mudança de local
para a aplicação dos recursos e tendo em vista que logo a construção do novo
prédio da ESF Princesa estará concluso, recurso este que é de fonte Estadual
da Consulta Popular 2013/2014, o referido Plano foi aprovado por todos os
presentes. 3. Apreciação discussão e aprovação do Plano de Trabalho
pa;ra aquisição de equipamentos e matérias permanentes para o CAPS 11:
Ó Coordenador do CMS informou aos demais que este recurso a ser utilizado
é do Fundo Nacional de Saúde, o qual estava disponível desde 0112013, sendo
saldo de Plano de Aplicação do ano de 2012, o Sr. Jonas ainda ressaltou que
estes equipamentos praticamente seria para a reposição dos quais o setor já
tinha em seu estabelecimento, mas que em função do local que estavam que
não havia segurança foram roubados trazendo um enorme prejuízo as
atividades dos pacientes deste setor, sendo assim foi aprovado por
unanimidade. 4. Apreciação e votação do Parecer AD-Referendum
referente a aquisição de matérias da Vigilância em Saúde: O Sr. Jonas



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Instituído pelas Leis Municipais n° 4442/93 e 4785/95
Alterado pela Lei Municipal n° 5.433/00
Av. Pátria, 736 - Carazinho/RS - CEP: 99.500-000
Fone/Fax: (54)333 1-2033

colocou que este Parecer seria de um recuso Federal do Bloco de Vigilância
em Saúde, no valor de R$ 1.537,10, para materiais de consumo, no qual foram
usados no conserto do telhado das salas da vigilância em Saúde, devido ao
temporal que ocorreu no dia 01/11/2016, foi aprovado o referido Parecer. 5.
do Serviço de Assistência Especializada SAE, referente aos recursos da
Resolução 143/2014: O Coordenador o Sr. Jonas Carpes expôs aos demais
conselheiros que plano de trabalho referido acima é para a compra de um
micro ônibus, para realizar serviços direcionados a doenças de DST/AIDS nos
bairros desassistidos e campanhas em nosso município, o Coordenador e
demais conselheiros parabenizaram a Coordenadora e toda a equipe do Sae
pelo trabalho que vem sido desempenhado no município de Carazinho, sendo
assim foi aprovado por unanimidade o referido plano. 4. Apreciação
discussão e votação de três Planos de Aplicação da Vigilância Sanitária:
1° recurso Fundo Nacional de Saúde IPiso fixo da Vigilância em Saúde
(PFVS)-recurso 4710 no valor de R$ 77.626,94, para manutenção do
funcionamento dos serviços e ações realizadas pela área de Vigilância em
Saúde. 2° recurso Fundo Nacional de Saúde fixo de Vigilância Sanitária parte
Anvisa recurso 4750, referente a complemento de recurso no valor de R$
2.100,00, para equipar o setor e para o desempenho das ações do piso
estratégico em Vigilância Sanitária. 3° recurso Fundo Nacional de Saúde piso
fixo de Vigilância Sanitária - Parte Fundo Nacional de Saúde recurso 4760,
no valor de R$ 29.004,96, para manutenç.ão do funcionamento dos serviços e
ações do piso estruturante realizadas pela área de Vigilância Sanitária. Sendo
os referidos Planos aprovados por todos os presentes. 5. Criação da
Comissão Técnica do Conselho Municipal de Saúde: O Sr. Jonas Carpes
explanou da importância de ativar uma Comissão Técnica para acompanhar as
atividades e projetos da Secretaria Municipal de Saúde, pois na administração
passada foram realizados vários projetos sem o conhecimento do CMS, sendo
assim foi nomeada com os seguintes nomes, o Sr. Elias Guerra, Sra. Kênia
Camila Fengler e o Sr. Flavio Adiers, a secretaria de Saúde Anelise Almeida
pronunciou-se dizendo que sugeria ao CMS que convidasse algum
representante do curso de enfermagem da Ulbra, sugerindo que enviássemos
um oficio para o Coordenador do curso referido, foi aceito. 6. Criação da
Comissão para ativar os Conselhos Distritais de Saúde: O Coordenador do
CMS ressaltou a importância de ativar os Conselhos Distritais, para melhor
compreender as necessidades dos Esf s, e também visando a Conferencia
Municipal de Saúde que ainda este ano será realizada, os nomes sugeridos
foram o do Sr. Irineu Graebin e o Sr. Darci Guimarães, os quais foram
aprovados por unanimidade. 7. Apreciação discussão e votação do
Relatórios Financeiro referente ao terceiro quadrimestre de 2016, e
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relatório anual de atividades da Secretaria Municipal de Saúde: O Sr.
Jonas convidou a Diretora Administrativa a Srta. Ana Elisa Pádua para que
apresentasse os relatórios, sendo assim ela explanou sobre as atividades da
SMS e também o relatório financeiro, houve diversas participações dos
demais Conselheiros, o Coordenador do CMS questionou sobre duas verbas
que não estavam sendo movimentadas, uma delas seria destinada a melhoria
em um assentamento indígena o que não aconteceu até o presente momento, a
outra seria do Programa PMAQ do Governo Federal, segundo informações
este programa não está funcionando por que os Esf s contemplados não tem
atendimento diferenciado dos outros Esf s , houve explicação e que breve
iram tomar as providencias necessárias, também com respeito as verbas
indígenas estava presente na reunião o Cacique o Sr. Ivo que pertence aos
Caiguangues mais três integrantes do grupo, ficou decidido que a SMS iria
marcar uma reunião com a 6° coordenadoria entre componentes do CMS e
secretaria da Saúde e os representantes indígenas, não havendo mais
questionamentos foi posto em votação e aprovado por unanimidade os
referidos relatórios.8. Apreciação e votação referente a Resolução de n°
347/2016 para contratação de novos agentes de Endemias: O Sr. Jonas
expos aos demais conselheiros que o valor seria de R$ 21.093,26
correspondente a recurso financeiro oriundo do Governo do Estado repassado
ao Município em janeiro/20 I7 através da referida resolução para se utilizar na
Vigilância da Dengue/ Chikungunya e Zi~a, e que os novos agentes seriam
admitidos do processo Seletivo Público Vigente. Sendo assim foi aprovado. 9.
Assuntos gerais: A secretaria Anelise Almeida cumprimentou os presentes, e
falou da sua boa vontade de fazer uma boa gestão dentro da SMS e respondeu
algumas perguntas dos Conselheiros, e levou ao conhecimento do CMS o
problema que os secretários de saúde tem com referência a Lei do Fundo
Municipal de Saúde que prevê que os cheques de pagamentos devem ser
assinados pelo tesoureiro da Prefeitura e a secretaria Municipal da Saúde, ela
colocou que no caso de estar ausente por qual quer motivo os pagamentos da
Saúde, deixam de ser efetuados e ela gostaria que o CMS autorizasse uma
terceira pessoa a assinar, o Sr. Jonas explanou que o Conselho não tem
competência de autorizar, por que trata-se de uma mudança na Lei do Fundo
Municipal de Saúde e que o Sr. Prefeito deverá fazer um projeto para mudar a
referida Lei e todos foram de acordo, eu Cássia Fagundes lavrei a presente ata
que será assinada por mim e pelo Coordenador o Sr. Jonas Pithan Carpes.
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ATA 226/2017

Aos vinte e dois dias do mês março de 2017, no salão nobre do CMPP, sito à
Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se
ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às dezenove
horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em livro
próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas Pithan Carpes deu
início à reunião, cumprimentando a todos os presentes e saudando o Sr.
Michael Vieira do Amarante que fará parte da Comissão Técnica do Conselho
Municipal de Saúde, e em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação
datado em 17/03/2017. 1. Aprovação da Ata 2225/2017: Foi posto em
discussão a referida ata e o Sr. Jonas perguntou se algum dos membros tinha
alguma observação a fazer, a conselheira Kênia Fengler solicitou uma revisão
na redação no segundo item sobre o Plano de Aplicação da Consulta Popular
2013/2014, a secretaria do Conselho se pôs a disposição para fazer a correção
e sendo assim foi aprovada por todos os presentes. 2. Apreciação discussão e
aprovação sobre a devolução de um veículo Uno Mille ano 2012, para o
setor de patrimônio da prefeitura Municipal, que estava sem condições
de uso no setor de transporte da SMS: A pedido da secretaria de saúde a
Sra. Anelise, o assunto foi posto em discussão e após votação e aprovado por ..':(
unanimidade. 3. Apreciação discussão e votação do relatório de atividades, l'
relativo ao contrato de nO015/2016: Foi discutido e posto em votação o Jl
referido relatório e sendo assim foi aprovado pelos presentes. 4.Discussão ~
sobre a participação do CMS nas atividades da Atenção Básica e ,Z?
consultas especializadas e outros assuntos de interesse da comunidade: 0(,./
Sr. Jonas começou alertando a secretaria Municipal de saúde quanto a le
Municipal que criou o Conselho Municipal de Saúde e a lei do Fundo
Municipal de Saúde, as quais são claras quanto a participação do CMS nos
.c;ontratos e aditivos realizados pela secretaria de saúde e entidades prestadoras
de serviço citou o exemplo do contrato com o HCC o qual não houve a
participação do Conselho de Saúde, a secretaria fez o uso da palavra e
colocou aos presentes que a partir desta data ela iria informar e trazer a
plenária para discussão os assuntos referente a contratos e aditivos, o
Coordenador colocou a disposição a comissão técnica do CMS para ajudar no
que for necessário para a gestora ter uma boa administração, a secretaria na
ocasião explanou a vontade de mudar o centro de especialidades médicas e a
parte administrativa e a farmácia básica, para um local mais adequado para
servir a população, os conselheiros presentes acharam boa a ideia e
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solicitaram a senhora secretária que em momento oportuno elaborasse um
projeto e enviasse ao CMS para que o mesmo em conjunto com a comissão
técnica venha estudar a viabilidade do mesmo, a seguir houve discussão
sobre o baixo número de consultas especializadas alguns conselheiros
colocaram que tem pessoas esperando a mais de dois anos para serem
atendidas, também vem ao Conselho inúmeros pacientes desgostosos com a
falta de humanização em alguns Esfs, o Conselheiro o Sr. Eugênio Teixeira
relatou que tem dificuldade em encontrar atendimento para seus familiares na
unidade de saúde do bairro Floresta e o conselheiro o Sr. Flávio Adiers
comentou que a maioria das reclamações são referentes ao Esf do bairro
Floresta, o Sr. Jonas fez o uso da palavra e solicitou a secretaria de saúde que
se possível dentro de trinta dias a presentasse um projeto de melhora no
atendimento a atenção básica e especializada, a Sra. Anelise colocou aos
presentes que está trabalhando intensamente para por em ordem os serviços
citados a cima inclusive estuda-se o aumento no valor das consultas
especializadas em virtude de alguns médicos não querem mais trabalhar pelo
valor pago atualmente, houve a participação de diversos conselheiros e o
coordenador perguntou se estavam devidamente esclarecidos, a discussão foi
colocada em votação e aprovada por todos os conselheiros presentes, o
coordenador passou a palavra ao Sr. Michael do Amarante, o qual agradeceu a
oportunidade de participar do CMS e se pôs á disposição de todos os
conselheiros para o que for necessário em favor da comunidade de Carazinho,
eu Cássia Fagundes lavre~ a presente at~.q.ue será a.ss~a por rpjm. e pelo
Coordenador o Sr. Jonas Pithan Carpes. - . (l(ICL~ /~
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ATA 227/2017

Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2017, no salão nobre do C1v1PP, sito à
Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se
extraordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às dezenove
horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em livro
próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Irineu Graebin, tendo em
vista problema de saúde do Sr. Jonas Pithan Carpes, deu início à reunião,
cumprimentando a todos os presentes. Em seguida solicitou a leitura do Edital
de Convocação datado em 20/04/2017. 1. Aprovação da Ata 226/17: Não
havendo nenhuma alteração a ser feita, a referida Ata foi aprovada por
unanimidade. 2. Correspondências Expedidas: a secretária Cássia procedeu
na leitura dos oficios recebidos, em especial dois da Secretaria Municipal da
Saúde, os quais encaminham para conhecimento do Conselho, os contratos
que estão sendo aditivados e também o contrato firmado com o Hospital de
Caridade de Carazinho. 3. Aprovação do Ad Referendum referente ao
pagamento do Incentivo para os Agentes Comunitários de Saúde,
referente ao exercício 2016: O Sr. Irineu pediu à Diretora Administrativa
Ana Pádua, que explicasse aos presentes sobre o referido incentivo e a mesma
explanou que este pagamento refere-se à recurso de fonte estadual e que deve
ser utilizado exclusivamente para despesas com os Agentes Comunitários de
Saúde e que há a necessidade de envio de Projeto ao Poder Legislativo para
aprovação de Lei específica para que o pagamento ocorra. Não havendo
ninguém que fez questionamento, o Parecer para o pagamento, bem como o
pagamentb em forma de incentivo, foram aprovados por todos. 4. Aprovação
do Parecer Ad Referendum referente aos indicadores de saúde: Foi
passada a palavra para a Secretária Municipal de Saúde, Anelise Schell
Almeida, para explicar a pactuação e a mesma explanou que estes são os
. indicadores pactuados por todos os municípios do Estado onde são estipuladas
as metas para as ações de saúde em suas mais diversas áreas de atuação,
incluindo a atenção básica e também a media complexidade. Não havendo
ninguém que quis manifestar-se, o parecer bem como a pactuação foram
aprovadas por unanimidade. 5. Informação sobre a apresentação dos
Contratos Vigentes da Secretaria Municipal de Saúde: O Senhor lrineu
falou da satisfação em informar que agora o Conselho está sendo informado
da celebração de contratos referentes à Saúde Pública Municipal, bem como
por ocasião de assinatura de aditivos aos contratos. Após isso a Secretária
Anelise e também a Diretora Ana Pádua, explicaram a necessidade de passar
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estas informações sobre os contratos ao Conselho, para que, caso haja alguma
dúvida por parte dos Conselheiros, estas possam ser o mais breve possível,
sanadas e colocaram-se à disposição para qualquer questionamento. 6.
Apresentação de Informações sobre a VII Conferência Municipal de
Saúde ela Conferência Municipal de Saúde da Mulher: A Secretária de
Saúde, Anelise informou sobre a realização, juntamente com o Conselho
Municipal de Saúde, da VII Conferência Municipal de Saúde que terá como
tema "SAÚDE PÚBLICA DE QUALIDADE PARA CUIDAR BEM DAS
PESSOAS: DIREITO DO POVO BRASILEIRO" e a I Conferência de Saúde
da Mulher com o tema central "SAÚDE DAS MULHERES: DESAFIOS
PARA A INTEGRALIDADE COM EQUIDADE", com a realização de
quatro pré-conferências, nos dias 03, 04,05 e 08 de Maio e as conferências
realizando-se no dia 11 de Maio, no Auditório da Ulbra, no horário das 08:00-
12:00 e das 13:30-17:00 explicou também que houve a convocação da
referida conferência através de edital publicado em jornal e através do
Decreto Municipal 045/2017. 7. Assuntos Gerais: A secretária Anelise,
solicitou a palavra para pedir aos conselheiros que no fosse colocada em
discussão e posteriormente em votação, a mudança de horário das reuniões do
Conselho, no período de inverno, para a primeira convocação às 17:45 e
segunda convocação às 18:00, tendo em vista que escurece mais cedo e
também em virtude do frio e chuvas do período. O assunto foi discutido e
aprovado por todos. Também foi apresentado pela Secretária Cássia, o Plano
de Aplicação para aquisição de alguns itens de equipamentos e materiais para
o Conselho, entre eles cadeiras, impressora, cafeteira, bem como outros
constantes do Plano de Aplicação, que foi aprovado por unanimidade dos
presentes. Nada mais havendo a tratar o Sr. Irineu agradeceu a presença de
todos e deu por ~ncerrada a presente reunião e eu, Cássia Fagundes lavrei a
presente ata que será assinada por mim e pelo Coordenador o Sr. Irineu
Graebin.

-loI
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ATA 228/2017

Aos vinte e quatro dias de maio de 2017, no salão nobre do CMPP, sito à
Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se
ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às dezessete
horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às dezoito horas
em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em livro próprio.
Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas Pithan Carpes, deu início à
reunião, cumprimentando a todos os presentes e agradeceu ao Sr. Irineu
Graebin, por tê-lo substituído no período de seu afastamento em virtude de
problemas de saúde e também agradeceu à secretária Anelise Almeida e toda
a equipe diretiva da Secretaria Municipal de Saúde pela organização da VII
Conferência Municipal de Saúde e da I Conferência Municipal de Saúde da
Mulher, as quais se consolidaram um sucesso de público, tanto na ;l e
Conferência, pela parte da manhã, como nas salas temáticas, no período da ,U
tarde. Em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação datado em?-
18/05/2017.1. Aprovação da Ata 227/17: Não havendo nenhuma alteração a ~
ser feita, a referida Ata foi aprovada por unanimidade. 2. Apreciação
votação do PPA - Plano Plurianual para mo quadriênio 2018-2021: o
servidor Gilson Zerwes de Moura, fez uma breve explanação a respeito do
PPA, explicando a sistemática e que também que este plano apresenta as
metas do Governo Municipal para a Secretaria Municipal da Saúde para o
quadriênio. 3. Apresentação do Relatório da la Conferência Municipal de
Saúde da Mulher: A Secretária Anelise explanou aos presentes,
resumidamente, como ocorreu a 1a Conferência Municipal de Saúde da
Mulher, a qual consagrou-se um sucesso, assim como a VII Conferência
Municipal de Saúde, falou dos assuntos tratados na Conferência e a
nt!cessidade da saúde da mulher ser atendida em todas as suas necessidades,
não somente tratar-se apenas mama e colo de útero, devem ser ofertados
atendimentos a todas as suas necessidades, englobando saúde mental, meio
em 'que vive, condições sócio-econômicas, de habitação, entre outras.
Aproveitou a oportunidade para agradecer ao Conselho pela parceria e
participação na Conferência em especial ao Sr. Irineu Graebin que participou
amplamente em praticamente todas as pré-conferências e na conferência.
Após isso, o coordenador colocou em votação o relatório, sendo o mesmo
APROVADO por unanimidade dos presentes. 7. Assuntos Gerais: O
coordenador do Conselho, Sr. Jonas, informou aos presentes, que a partir
desta reunião, quem desejar fazer uso da palavra, no espaço reservado aos
assuntos gerais, deverá inscrever-se, junto à secretária executiva no início da
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reunião e que os mesmos terão o tempo de A secretária Anelise, solicitou a
palavra para pedir aos conselheiros que no fosse colocada em discussão e
posteriormente em votação, a mudança de minutos para apresentação do
assunto. Após, o servidor Gilson, informou ao Conselho que está em estudo
pela Gestão, a terceirização do serviço de transporte para Porto Alegre,
visando assim a disponibilização de mais veículos para o transporte de
pacientes a Passo Fundo, cuja demanda é muito alta. Nada mais havendo a
tratar o Sr. Jonas agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
presente reunião e eu, Cássia Fagundes lavrei a rese~~rá assinada
por mim e pelo Coordenador.~ ~ ~y
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ATA 229/2017

Aos vinte e oito dias de junho de 2017, no salão nobre do CMPP, sito à Avenida
Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se ordinariamente
os membros do Conselho Municipal da Saúde, às dezessete horas e quarenta e cinco
minutos em primeira convocação e às dezoito horas em segunda convocação, cujas
presenças estão registradas em livro próprio. Após, havendo quórum regimental o
Sr. Jonas Pithan Carpes, deu início à reunião, cumprimentando a todos os presentes
e solicitou à plenária, se podia ser acolhido o pedido do Hospital de Caridade de
Carazinho para inclusão na pauta a análise e parecer da Prestação de Contas do
Financiamento FUNAFIR, inclusão esta que foi aprovada por unanimidade dos
presentes e em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação datado em 23 de
junho de 2017. 1. Aprovação da Ata 228/17: Não havendo nenhuma alteração a ser
feita, a referida Ata foi aprovada por unanimidade. 2. Apreciação, discussão e
votação do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde referente ao
1° Quadrimestre de 2017: Neste item, tendo em vista a ausência da Diretora
Administrativa Ana Elisa Pádua, por motivo de compromisso de trabalho, fora do
Município, o referido relatório teve apenas uma observação do Sr. Jonas, o qual
relatou ter observado um gasto menor que em outros quadrimestres e neste ínterim a
Secretária Anelise explicou que a Gestão está sim, economizando naquilo que é
possível, visando após o credenciamento para as especialidades médicas, poder-se
ofertar um maior número de consultas, principalmente naquelas com maior
demanda reprimida. 3. Prorrogação do prazo para utilização de recursos de
fonte estadual oriundo da Consulta Popular 2013/2014: O senhor Jonas
informou ter. recebido oficio da Diretora Administrativa, Ana Elisa Pádua,
solicitando parecer ad referendum à prorrogação, tendo em vista o atraso de
repasses dos recursos por parte do Estado, e a necessidade de aquisição de
equipamentos para a Unidade de Estratégia de Saúde da Família Princesa que em
breve irá para sua sede própria e então foi emitido o referido parecer. 4. Espaço
solicitado pelo Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Irineu
Graebin: o Senhor lrineu fez um questionamento à Secretária Anelise a respeito da
veiculação nas redes sociais a respeito de suposto favorecimento na realização de
cirurgia eletiva envolvendo o vereador Clayton e a respeito disso, a secretária
Anelise disse que a Secretaria apenas manifestar-se-á após o recebimento formal
soliCitando informações a respeito, mas que pode afirmar que todos os pacientes que
estão em espera por cirurgias estão cadastrados em planilhas que são enviadas à 6a

Coordenadoria Regional de Saúde e também ao Ministério da Saúde. 5. Assuntos
Gerais: Neste espaço, foi colocada em discussão e apreciação a Prestação de
Contas do FUNAFIR, do Hospital de Caridade de Carazinho, a qual foi aprovada
por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Sr. Jonas agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a presente reunião e eu, Cássia Fagundes lavrei a presentíj .,
ata que será assinada por mim e pelo Coordenador. ;...4.~ f7*"-
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ATA 230/2017

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2017, no salão nobre do CMPP,
sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às
dezessete horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às
dezoito horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em
livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas, deu início à
reunião, cumprimentando a todos os presentes. Em seguida solicitou a leitura
do Edital de Convocação datado em 16/08/2017. 1. Aprovação da Ata
229/17: Não havendo nenhuma alteração a ser feita, a referida Ata foi
aprovada por unanimidade. 2. Correspondências Expedidas: Foi lida a
correspondência recebida expedida pela liga de Combate ao Câncer, na qual
gostaria da inclusão da referida entidade como membro do Conselho
Municipal de Saúde, o Sr Jonas explanou que para receber outras entidades no
CMS seria necessário uma mudança na lei Municipal 5.4433/00, o
Coordenador explicou que já estava na pauta na reunião a mudança da lei "r
aonde seria criado um anteprojeto que seria deliberado pela plenária e Y, I': ~

posteriormente aprovada pelo Sr. Prefeito, foi posto em discussão o referido 7
assunto e os conselheiros concordaram com a necessidade da mudança na lei, L.~")

em virtude que a mesma desde o ano 2000 não sofreu qual quer tipo de / '-
alteração, hoje existem várias entidades que deveriam fazer parte do CMS dS
acordo com a resolução 453 do MS/CNS, o Sr. Jonas colocou em discussão e
os presentes votaram por unanimidade. O Coordenador do CMS deu a
sugestão para que a comissão técnica elabore o anteprojeto para ser
apresentada ao prefeito Municipal. 3. Aquisição de um veÍCulo para
comunidade Indígena de nosso Município: O Coordenador do CMS
apresentou aos Conselheiros a solicitação e colocou que de acordo com a
portaria 946/15, o Conselho só discutiria o referido assunto se tivesse em
tp.ãos o plano de aplicação para a aquisição do veículo, por sugestão dos
.conselheiros a plenária acolheu o referido pedido e fica no aguardo do plano
de aplicação. 4. Explanação do credenciamento dos profissionais Médicos:
A secretaria Municipal de Saúde a Sra. Anelise Almeida colocou da
necessidade de contratar médicos para consultas especialidades no qual o
município estava em falta, após a explanação da secretaria de saúde o Sr.
Jonas colocou em votação e foi aprovado por todos o referido
credenciamento. 5. Explanação referente ao aluguel do prédio da SMS: A
Secretaria expos aos conselheiros a necessidade de mudar para um único local
os seguintes serviços, o SAE, farmácia básica, CEM e o centro administrativo
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da SMS, no momento a Sra. Anelise apresentou a planta do projeto das
instalações que será próximo a secretaria Municipal de saúde atual, e seria
feita a referida mudança, a secretaria ressaltou que as referidas mudanças e a
implantação da UPA só seria possível com verbas da LDO de 2018 e que não
há dotação orçamentaria para este ano de 2017, assim que a construção do
prédio estivesse totalmente pronta, diversos conselheiros participaram
positivamente ao referido projeto e aprovaram por unanimidade. 6.
Andamento da implantação da UPA: A Secretaria levou a plenária a
intensão de terceirizar os serviços prestados na UPA, e que fosse inaugurada
até o final desde ano de 2017, foi discutido o assunto entre os conselheiros os
quais emitiram a opinião que a maneira que a mesma fosse administrada volte
a ser discutida no Conselho. 7. Contratos emergências de acordo com o
Ministério do Trabalho, repasses do fundo Nacional de Saúde e Levar ao
conhecimento do CMS alguns contratos da SMS: Conforme acordado entre
Conselho e Secretaria de saúde cumprindo o que está na lei do Fundo
Municipal de saúde que todos os contratos de prestação de serviços seriam
levados ao CMS, a Srta. Ana Elisa Pádua informou sobre alguns contratos e
aditivos da SMS, e os presentes concordaram com as referidas informações. 8.
Assuntos Gerais: Nada mais havendo a tratar o Sr. Jonas deu por encerrada a
reunião agradecendo a todos os presentes, e eu Cassia Fagundes lavrei a
referida ata que será assina4a'por Wim e pelo Coordenador do CMS, Sr. Jonas
Carpes. ?')o, t-{í'(:Z (.Q£'/): fi .........,e;. ?,;P'-L

~" Tc.: I/" i/
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ATA 231/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2017, no salão nobre do CMPP,
sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às
dezessete horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às
dezoito horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em
livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas, deu início à
reunião, cumprimentando a todos os presentes. Em seguida solicitou a leitura
do Edital de Convocação datado em 20/09/2017. 1. Aprovação da Ata
230/17: Não havendo nenhuma alteração a ser feita, a referida Ata foi
aprovada por unanimidade. 2. Apreciação do Plano Operativo do Contrato
com o HCC do aditivo 015/2016: A Sra. Anelise Almeida secretária de
saúde expôs aos demais que o referente Contrato estava sendo repassado aos
conselheiros com um atraso, mas que que nas próximas reuniões com
tratativas sobre o Plano Operativo e contrato com o Hospital de Caridade de
Carazinho, faria o convite ao Sr. Jonas para participar para que o Conselho
ajudasse nas necessidades a serem contratadas e que passaria~ cm ~,;;=

antecedência ao Conselho para apreciação do referido, sendo assim foi post
em votação o Plano Operativo do Contrato com o Hcc, do aditivo 015/201 , o
qual foi aprovado por todos os presentes. 3. Assuntos refrentes a UPA,
encaminhamentos e contratualização e explanação da situação: A
secretária de saúde Anelise explanou sobre todo o empenho que estão fazendo
para. que seja implantada a UPA ainda este ano, que seria de estima
importância para a comunidade, ressaltou que estavam tratativas com o HCC
para tercerizar o serviço, que seria o ideal para administrar a UPA pelo fato de
terem entrado em contato com municípios que tem contratos com outras
instituições que os mesmos tem muitos problemas e reclamações, e que com
os hospitais que administram no seguimento tercerizado as UPAS tem tido
rpelhores respostas, a secretária foi questionada pelo Conselheiro o Sr. Flávio
Adires sobre se já haviam efetuado a compra do veículo para comunidade
índigena, situação esta que tinha sido debatida na reunião anterior do CMS, a
secretária explicou que enquanto ela não receber oficialmente uma posição da
SESAI ela não ira efetuar a compra do referido veículo, por que a secretaria
tem que ter garantias que não ficara com toda a despesa para a manutenção
dos custos com motorista e demais necessidades para manter este veículo. 4.
Discussão sobre a Atenção Básica Municipal: O Sr. Jonas Carpes comentou
aos presentes que tem atendido alguns usuários da atenção básica de saúde,
que os quais ainda estão insafisteitos com o baixo número de consultas nos
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Esfs e que há uma grande diferença entre uma unidade para a outra na
quantidade de consultas, mas que estaria colocando-se a disposição ele
juntamente com o referido CMS, para achar uma forma de padronizar o
número de consultas nos Esfs, a secretária fez o uso da palavra colocando que
as consultas seriam conforme a demanda de cada unidade mas que iria entrar
em contato com as enfermeiras de todas as unidades para tentar obter
melhorias para atender toda a demanda. 8. Assuntos Gerais: Foi colocado
pelo Coordenador do CMS a sugestão quanto ao horário das reuniões do
Conselho que em vez das 17:45 horas em primeira convocação e ás 18:00
horas, em segunda convocação passase para as 18:45 horas, em primeira
convocação e ás 19:00 horas, em segunda convocação, em virtude do horário
de verão, todos os presentes foram de acordo com o novo horário, Nada mais
havendo a tratar o Sr. Jonas deu por encerrada a reunião agradecendo a todos
os presentes, e eu Cassia Fagundes lavrei a referida ata que. será ass~ p~
mim e pelo Coordenador do CMS, Sr. Jonas Carpes.~~r---' 0;7/(,
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ATA 232/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2017, no salão nobre do CMPP,
sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às
dezoito horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às
dezenove horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em
livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas, deu início à
reunião, cumprimentando a todos os presentes. Em seguida solicitou a leitura
do Edital de Convocação datado em 20/10/2017, também o mesmo fez o uso
da palavra para comunicar os presentes que a última reunião do CMS deste
ano seria no dia 15/12/207, e que retomaria as atividades em fevereiro de
2018, ressaltando que no mês de janeiro o Conselho de Saúde estará de
ressesso, ainda foi informado aos conselheiros que no ano que vem no mês de
fevereiro haverá eleição para compor a diretoria do CMS, para os próximos :\.1

dois anos seguintes, a secretraia de saúde a Sra. Anelise Almeida solicitou ~. t
que se foss~ possivél ~d!antar a reunião do mê.s ?e novem~ro, pois ela precisa . 'i/!
da aprovaçao da plenana sobre o Plano Mumclpal de Saude, o coordenad~rp,
do CMS disse que não há problema algum em adiantar a refeida reunião.)), t...-- /

Aprovação da Ata 231/17: Não havendo nenhuma alteração a ser feit~
referida Ata foi aprovada por unanimidade. 2. Apreciação e aprovação do
relatório da SMS referente ao 2° quadrimestre de 2017: O coordenador o
Sr. Jonas. Carpes comunicou aos demais conselheiros que a comissão de
Fizcalização do CMS reuni ou-se para avaliar o referido relatório o qual
estava dentro do esperado comprando aos anteriores, assim a comissão deu
parecer favorável e os presentes aprovaram por unanimidade. O Sr. Flávio
Adiers questionou sobre o quesito no qual dizia indenização auxilio-
alimentação pois achou o valor muito alto, a Srta. Ana Elisa diretora
Administrativa da SMS, respondeu que este item que consta no relatório seria
. .referente ao vale alimentação dos funcionários dos ultimos quatro meses
sendo que a secretaria de saúde conta com cerca de 330 colaboradores. O Sr.
Jonas aproveitando o assunto refrente aos servidores expôs uma questão que
vem sido recorrente no Conselho de Saúde, o qual estamos recebendo
inumeras reclamações dos usuários do CEM, no que se refere a recepção do
mesmo, e solicitou a secretaria junto com a sua equipe que fosse feito um
trabalho para humanizar o atendimento aos pacientes. 3. Apreciação do
Plano para aquisição de equipamentos/materiais para saúde metal: foi
apresentado o refreido plano o qual vem de um recurso do Governo Estadual
para oficinas terapêuticas, foi aprovado por todos os presentes. 8. Assuntos
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Gerais: Foi aberto os assuntos gerais, e Sra. Neusa Gonçalves fez o uso da
palavra explicando como surguiu as Agentes Comunitárias de Saúde e a
importância das mesmas para a comunidade. O Sr. Jonas coordenador deste
Conselho parabenizou a Sra. Anelise Almeida pelo belo trabalho que vem
fazendo à frente da Secretaria Municipal da Saúde, com toda a equipe, o qual
o Conselho tem sido muito ouvido e respeitado nos assuntos que sempre
estamos dispostos a colaborar, a Sra Anelise veio ate o Conselho para nos
repassar a lista de procedimentos e consultas pelo SUS credenciadas pela
Secretaria Municipal de Saúde, com a tabela SUS e o complemento
estipulado a partir do preço que é possivél a SMS pagar, o coordenador
ressaltou que em todos estes anos o Conselho não havia recebido este
documento que é de altissÍma importância para ciência de todos os
conselheiros. Nada mais havendo a tratar o Sr. Jonas deu por encerrada a
reunião agradecendo a todos os presentes, e eu Cassia Fagundes lavrei a
referida~ta:.~e será assinad por ~m e pelo Coordenador do CMS, Sr. Jonas
Carpes.<&fít~ / r
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ATA 233/2017

Aos treze dias do mês de novembro de 2017, no salão nobre do CMPP, sito à
Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se
ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às dezenove
horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em livro
próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas, deu início à reunião,
cumprimentando a todos os presentes. Em seguida solicitou a leitura do Edital
de Convocação datado em 09.11.2017, após passou-se para a pauta do dia. 1.
Aprovação da Ata 232/17: Foi solicitado pela Secretária Municipal da
Saúde, que no item 3, da referida Ata, fosse incluída a palavra "Aprovação",
passando a viger a redação da seguinte forma: "Apreciação e aprovação do
Plano para aquisição de equipamentos/materiais para saúde mental ".
Não havendo mais nenhuma alteração a ser feita, a referida Ata foi aprovada,
com a alteração, por unanimidade. 2. Apreciação e aprovação do Plano O f-.
Municipal de Saúde para o Quadriênio 2018-2021: O coordenador, Sr. '--Ct

.fi._ .. ;'

Jonas Carpes passou a condução da apresentação do referido Plano para a )k~
Secretária Anelise Almeida, a qual exibiu urna detalhadíssima apresentação/'
em datashow para os presentes, onde estão contemplados todos os projetos e
atividades da Secretaria Municipal da Saúde, para os próximos 4 anos, a
mesma colocou-se à disposição para questionamentos e fez questão de
mencionar o fato que, para o último ano do quadriênio, ou seja 2021, a equipe
de elaboração do Plano Municipal de Saúde, teve o cuidado de manter as
metas do ano de 2020, para que a nova Gestão, possa avaliar os resultados
alcançados em 2020 e se, assim entender, possa realizar adequações. A
secretária também mencionou a necessidade da emissão de uma Resolução do
Conselho para que seja anexada ao PMS e que após a sua aprovação será
mandado encadernar e ficará à disposição, um exemplar em cada setor, bem
cÇ)mono Conselho Municipal de Saúde. Após a apresentação, o Senhor Jonas
colocou em votação o Plano Municipal de Saúde, que foi aprovado por
unanimidade e o Senhor Jonas, parabenizou a equipe que elaborou o Plano
pelo excelente trabalho e também à Secretária pela apresentação. 3.
Apreciação e aprovação da Programação Anual de Saúde - PAS 2018:
foi apresentada pela Secretária Municipal de Saúde a Programação para o
exercício de 2018, a mesma explicou que trata-se da programação contida no
Plano Municipal com as metas referentes apenas ao ano de 2018 e referida
PAS 2018 foi aprovada por todos os presentes. 4. Apreciação e aprovação
da LOA - 2018 Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde para o ano
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de 2018: A secretária apresentou os dados financeiros sobre o referido
orçamento, informando que o valor total para o exercício 2018 ficou definido
em R$ 61.650.000,00 ( Sessenta e um milhões e seiscentos e cinqüenta mil
reais ). Após, o coordenador, Sr. Jonas Pithan Carpes, usou a palavra para
dizer, alguns conselheiros haviam se reunido para a análise do referido
orçamento e estavam dispostos a retirar o mesmo da pauta tendo em vista a
redução do valor destinado à manutenção do Conselho Municipal de Saúde,
uma vez que, o valor orçado para 2017 era de R$ 50.000,00 ( Cinquenta Mil
Reais) e que par ao exercício 2018 o valor apresentado é de R$ 10.000,00 (
Dez Mil Reais ), considerando um desrespeito ao CMS e mencionou também
o fato da descrição do orçamento de " Manutenção dos Conselhos
Municipais", uma vez que, existe apenas UM conselho referente à Secretaria
Municipal de Saúde, que é a que nos diz respeito. Porém, após contato com a
Diretora Administrativa Ana Elisa Pádua e com a Secretária Anelise Almeida,
as quais se comprometeram em manter o valor do exercício de 2017 para o n ('
exercício 2018, foi mantido o assunto em pauta e colocou o mesmo em ---t,r
votação, sendo ~provado por unanimida<fe.5. Andament~~a .Implantaçã~fi!'r "
da UPA - UDldade de Pronto Atendimento: A secretana mformou a0V'/-'"/
presentes que continuam as tratativas para a inauguração o mais breve
possível da UPA, uma vez que já diversos pontos importantes a serem
definidos, principalmente a questão do custeio que alto. Mas que não estão
sendo medidos esforços para a concretização do funcionamento da UPA. 6.
Inauguração da UBS Pádua e da ESF Princesa: A secretária informou aos
presentes que também estão em fase final para a inauguração das referidas
unidades, o que com certeza trará uma qualidade maior para os usuários
destas comunidades. continuam as tratativas para a inauguração o mais breve
possível da UPA, uma vez que já diversos pontos importantes a serem
definidos, principalmente a questão do custeio que alto. Mas que não estão
sendo medidos esforços para a concretização do funcionamento da UPASra.
Neusa Gonçalves fez o uso da palavra explicando como surgiu as Agentes
Comunitárias de Saúde e a importância das mesmas para a comunidade. 7.
Prestação de Contas correspondente ao FUNAFIR VII, do HCC: O Sr.
Jonas informou que o Hospital de Caridade de Carazinho encaminhou a
referida prestação de contas ao CMS e que a mesma foi aprovada por
unanimidade dos presentes. 8.Assuntos Gerais: O senhor Jonas informou
que está aberto, o período para inscrições de chapas, para os conselheiros que
desejem participar do próximo pleito para a coordenação do Conselho
Municipal de Saúde par ao biênio 2018-2019. Após o servidor Gilson,
solicitou a palavra para comunicar ao Conselho que será necessário fazer
ajustes na proposta ~ 112836.978000/1160-05, junto ao Fundo Nacional de
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Saúde, oriunda de Emenda Parlamentar do Deputado Carlos Gomes no Valor
de R$ 200.910,00 (Duzentos Mil e Novecentos e Dez Reais), tendo em vista
a necessidade de adequação de itens cadastrados, que não mais são
necessários, trocando-os por itens que constam na proposta e serão licitados
em maior número do que o previsto originalmente. O Senhor Jonas,
mencionou o fato referente às reclamações que vinham sendo recebidas pelo
Conselho sobre o atendimento no CEM, e que as mesmas diminuíram
consideravelmente, após o assunto ter sido levado ao conhecimento da
Secretária em reunião do Conselho e parabenizou a Sra. Anelise pelas
mudanças feitas após a informação. Nada mais havendo a tratar o Sr. Jonas
deu por encerrada a reunião agradecendo a todos os presentes, e eu Cassia
Fagundes lavrei a referida ata que será~asinada or mi97e pelo Coordenador
do CMS, Sr. Jonas CarpeS~L..,ç;,~L-P:> c-. ~7 r.:!J[~

-~ Y
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ATA 00112016

Aos dezoito dias do mês de agosto de 2016, na sala do Conselho Municipal de
Saúde, sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se ordinariamente os membros da Comissão de Fiscalização e
Núcleo de Coordenação do CMS, para tratar os assuntos a baixo alencados
01. O não cumprimento das leis Municipais pela administração da
Secretaria Municiapl de Saúde: De acordo com a lei Municipal de número
5.433/00, o Conselho Municipal de Saúde instituído em caráter permanente é
órgão deliberativo e fiscalizador do sistema municipal de saúde, destacamos
da referida lei a participação do CMS na elaboração de contratos e convênios
entre o setor públicos e entidades privadas de saúde no que tange a prestação
de serviços inclusive a preciar aditivos a serem fixados pela secretaria
municipal de saúde, participar no estabelecimento de diretrizes quanto a
localização e o tipo de unidades prestadoras de serviços de saúde no âmbito
do SUS, os presentes questionaram que nem um contrato da SMS é discutido
no Conselho Municipal de Saúde por exemplo: contrato com o HCC, contrato
com laboratórios e outros tipo de contratos bem como não participam do
dimensionamento do quadro de recursos humanos disponiveis no SUS, no
artigo OI da referida lei parágrafo X está claro a participação do CMS no
estabelecimento de diretrizes quanto a localização e tipo de unidades
prestadoras de serviços de saúde pública do SUS, o município esta
construindo duas unidades de saúde sem participação e discussão no CMS e
inclusive a unidade do bairro Pádua esta causando polêmica entre os
moradores dos bairros Sassi, Fábio, Hipica, São Miguel e parte do bairro
Glória o Sr. João Abreu de Quevedo presidente da Associação de moradores
do bairro Sassi procurou o Coordenador do CMS para tomar conhecimento
se o referido conselho havia autorizado a construção de uma unidade de saúde
no bairro Pádua que iria atender os moradores da área do bairro Sassi, o
Coordenador do CMS informou ao referido presidente que não havia sido
discutido a formação do desta unidade de saúde no bairro Pádua por que o
mesmo nem faz parte do mapeamento dos esf's de Carazinho, os presidentes
dos referidos bairros estão se organizando para denunciar ao ministerio da
saúde e ao TCU , os presentes da reunião exigiram do Coordenador do CMS
providências imediatas quanto ao desrespeito as lei Municipais referentes aos
assuntos tratados a cima, outro assunto abordado refere-se a lei municipal
5.435/00, no seu artigo IV está bem claro que o secretário municipal de saúde
deve gerir o fundo municipal da saúde em conjunto com CMS, os
conselheiros presentes questionaram o por que de nunca terem participado da
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gerência do fundo municipal da saúde, o coordenador respondeu que de
acordo com a referia lei no seu artigo IV o gestor deve submeter ao CMS as
demostrações mensais de receita e despesas coisa que nunca aconteceu, com
isso ficou comprovado o não comprimento da referida lei. Os presentes
entenderam que o Conselho poderia até ser responsabilizado pela omissão e
foi solicitado que se tomasse uma providencia urgente, outro assunto tratado
foi quanto ao orçamento do CMS de acordo com a Resolução de n 333 do
Ministerio da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde, o orçamneto do
Conselho deve ser gerenciado pelo próprio CMS, coisa que não vem
acontecendo, por exemplo o orçamento do CMS de 2016 é no valor de R$
50.000,00, no qual nos haviamos proposto a compra de 02
microcomputadores e uma impressora multi funcional, os referidos aparelhos
não foram adquiridos, no Conselho falta material de expediente, estamos com
um computador antigo que foi doado do Ministerio da saúde através do
Programa de inclusão digital do governo Federal, depois de muita discussão
os presentes chegaram a seguinte conclusão que atualmente o Conselho
Municipal de saúde esta sendo usado para a provar relatórios e assuntos de
interesse da Secretaria Municipal de saúde e que os Conselheiros realizam um
trabalho voluntário e deveriam ser mais valorizados, o Sr. Jonas Carpes
Coordenador deste conselho questionou os demais que atitude deveria ser
tomada, os conselheiros propuseram e foram unanimes que fossem suspenças
as reuniões do CMS até que os gestores da Secretaria Municipal da Saúde
resolvessem os problemas citados na referida reunião. Como não houve mais
nada a tratar, o Sr. Jonas Carpes deu por encerrada a referida reunião
agradecendo a participação e colaboração de todos, e eu Cássia Fagundes
lavrei a presente ata 9ue-ser~ ;s~~_a por m.im e pelo Coordenador o Sr.
Jonas Pithan carpes.<1J;lI~~ e~
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ATA 220/2016

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2016, no auditório do CMPP, sito
à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se
extraordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às dezenove
horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em livro
próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas Pithan Carpes deu
inÍCio à reunião, cumprimentando a todos os presentes e em seguida solicitou
a leitura do Edital de Convocação datado em 10/02/2016.1. Eleição e Posse
do Núcleo de Coordenação do Conselho Municipal de saúde Gestão
2016/2017: O Sr. Jonas Carpes abriu a reunião agradecendo a presença de
todos os conselheiros presentes, dando as boas vindas a Sra. Joara Oliveira
que será membro deste conselho representando a secretaria municipal de
Assistência Social e o Sr. Paulo Roberto Pinto que representara o sistema
único de saúde SUS e foi apresentada aos demais conselheiros a secretaria
municipal de saúde a Sra. Fernanda da Cás e desejou uma boa gestão aos
novos diretores, que os quais sintam-se bem em nosso meio, que a presença
das vossas senhorias só venha à engrandecer o trabalho deste nobre conselho

. o qual tem como objetivo fiscalizar e colaborar com a saúde municipal de
Carazinho, sendo assim o Sr. Jonas passou a palavra para o conselho Irineu VI:.'
Graebin para que ele dirigisse a reunião e fizesse a eleição do CMS. O Sr. /
Irineu agradeceu a cooperação do coordenador Jonas Carpes pelos anos d{f/
dedicação ao conselho municipal de saúde o qual vem somente a somar e
dedicar seus conhecimentos para melhoria da saúde municipal deste
município, então o Sr. Irineu fez a leitura da chapa para concorrer ao núcleo
de coordenação do CMS gestão 2016/2017, compareceu na sala do conselho
municipal de saúde o senhor Jonas Pithan Carpes afim de registrar a chapa
oficial para concorrer a eleição do conselho municipal de saúde gestão
2016/2017, a chapa que possui a seguinte composição: Coordenador: Jonas
Pithan Carpes, Vice-coordenador: Irineu Graebin, 10 secretário: Hélio Lutz e
20 secretário: Flávio Hartmann, e a secretária Cássia Fagundes registrou a

.referida chapa no dia 10/02/2016, quarta-feira as 14:00 horas, após a leitura o
Sr. Irineu pôs em votação a chapa citada a cima, a qual foi eleita por
aclamação por todos os conselheiros presentes, e assim passou a palavra ao
Sr. Jonas que agradeceu a confiança de todos os presentes e que junto com os
demais membros da coordenação do CMS irão procurar desempenhar um
ótimo trabalho na gestão a qual foram eleitos trabalho este que será com
parceria da secretaria municipal de saúde, para que venham melhorar e
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engrandecer a saúde publica de nosso mUlllclplO. o Sr. Jonas agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a reunião e eu, Cássia Fagundes lavrei
a presente ata, que vai assinada por mim e pelo Coordenador do CMS, Sr.
Jonas Pitha.n 9-afJ?es. , //

. i,/"' l{,'c,,,,,.", /,/
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ATA 221 /2016

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2016, no salão nobre do CMPP,
sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde,
logo após a reunião extraordinária datada no mesmo dia, cujas presenças estão
registradas em livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas
Pithan Carpes deu início à reunião, cumprimentando a todos os presentes e
em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação datado em
10/02/2016. 1. Aprovação da ata de nO 219: A qual foi aprovada por todos
os presentes. 2. Aprovação do Parecer AD-Referendum ao contrato de
cinco (05) agentes de endemia:O Sr. Jonas explanou que em nosso
município a vários foco do mosquito Aedes Aegypti, e que para intensificar o
trabalho que já esta sendo feito em Carazinho teria a necessidade da
contratação dos referidos profissionais para melhor cobrir a cidade, foi posto
em votação e aprovado pelos demais conselheiros. 3. Discussão e avaliação
do sistema de saúde municipal, assunto este que ficou pendente a pedido
da plenária na reunião do dia 16/12/2015, foi solicitado a discussão na
primeira reunião do CMS no ano de 2016:0 Coordenador começou
expondo que acompanhou a comissão de fiscalização em diversas unidades de
saúde e foi constatado que não esta sendo cumprida a portaria e de nO
648/2006 a qual preconiza que os ESF'S devem atender conforme a demanda "".....,
por ordem de chegada dos pacientes eo que constatamos foi uma disparidade f
muito grande entre algumas unidades de saúde, algumas atendendo conforme
a demanda e outras atendem de sete a oito pacientes, o coordenador solicitou
que o gestor municipal e sua equipe tentem padronizar em todos os postos o
mesmo tipo de atendimento, também foi contatado falta de diversos
profissionais em varias especialidades, o grande numero de gestantes e o
baixo numero de ultrassom, e algumas especialidades que tem o
encaminhamento no esf s e uma consulta por mês sendo que tem pacientes
que estão esperando o encaminhamento a mais de oito meses, o coordenador
pôs o assunto em discussão e houve grande participação dos presentes e o Sr.
. Jonas pôs o CMS a disposição da equipe da SMS, a seguir o diretor
administrativo o Sr. Paulo Pinto fez uso da palavra e solicitou que o Conselho
não tomasse atitude alguma que em trinta dias a equipe da secretaria
municipal de saúde iria resolver os problemas pendentes, o coordenador do
CMS colocou em discussão a proposta do senhor Paulo e foi aceita por todos
os presentes. 3. Apreciação e discussão do relatório de gestão da SMS
referente ao 3° quadrimestre de 2015: O Sr. Jonas falou que seria discutido
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o relatório financeiro e que o de serviço será apresentado até o fim de março
de 2016, o coordenador passou a palavra para diretora executiva a Sra. Ana
Elisa Pádua que fez a apresentação do relatório houve diversas participações
dos conselheiros e todas as questões foram respondidas pela mesma, o Sr.
Jonas solicitou a secretaria que lesse o Parecer Favorável emitido pela
comissão de fiscalização e foi posto em votação e aprovado por
unanimidade.4. Assuntos Gerais: o Sr. Jonas agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião e eu, Cássia Fagundes lavrei a presente ata, que
vai assinada por mim e pelo Coordenador do CMS, Sr. Jonas Pithan Carpes.
J.o(JA;;~?'
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ATA 222 /2016

Aos trinta dias do mês de março de 2016, no salão nobre do CMPP, sito à
Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde, reuniram-se
ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, cujas presenças
estão registradas em livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr.
Jonas Pithan Carpes deu início à reunião, cumprimentando a todos os
presentes e apresentando aos demais, a nova integrante deste Conselho a Sra.
Iná Brenner a qual representa o Conselho Tutelar, que sua presença muito nos
honra e que sinta-se bem entre nós e em seguida solicitou a inclusão de dois
assuntos que haviam chegado ao conselho no dia de hoje seriam estes dois
Planos de Aplicação da Vigilância Sanitária, outro refere-se ao Plano de
Trabalho do Hospital de Caridade de Carazinho, sendo feita a solicitação para
inclusão na pauta foi aceita por todos os conselheiros presentes, o (
coordenador solicitou a leitura do Edital de Convocação datado em J£
24/03/2016. 1. Aprovação das atas de nO 220 e 221: As quais foram
aprovadas por todos os presentes. 2. Discussão e votação referente ao ,"
relatório Anual de Atividades da secretaria Municipal de Saúde e ' /
Vigilância Sanitária do ano de 2015: O Sr. Jonas convidou a diretora .#
administrativa Ana Elisa Páuda, para que fizesse a apresentação do relatório r?;-~
anual da SMS referente ao ano de 2015, a diretora explanou que o referido Y
relatório continha atividades das três áreas de saúde do município ou seja /
baixa, media e alta complexidade, os conselheiros presentes fizeram alguns
questionamentos os quais foram esclarecidos, após foi posto em votação e
sendo assim foi aprovado por unanimidade.3. Escolha da Comissão de
Fiscalização do Conselho Municipal de Saúde: O Coordenador o Sr. Jonas
começou expondo que a lei municipal que criou o CMS prevê a criação de
uma comissão de fiscalização para acompanhar todas as ações de saúde do
município, foi feito o convite para os conselheiros que gostariam de fazer
parte da referida comissão, a seguir o conselheiro o Sr. Darci Guimarães o Sr.
Irineu Graebin o Sr. Flávio Adiers e o Sr. Flávio Hartmann, se colocaram a
disposição para integrar a referida comissão a qual foi colocada em votação e

.. aprovada pelos presentes4. Aprovação do Plano de Aplicação da vigilância
Sanitária, sendo R$ 21.222,29, recurso da portaria Federal de nO2.162 -
PVVS - Bloco Vigilância em saúde: O Sr. Jonas pôs em votação o referido
Plano que foi aprovado por todos os presentes.5. Aprovação do Plano de
Aplicação da Vigilância Sanitária, sendo R$ 5.500,00, recurso de nO4750,
piso fixo de Vigilância Sanitária: O Sr. Jonas pôs em votação o referido
Plano que foi aprovado por todos os presentes.6. Aprovação do Plano de
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Trabalho para aquisição de equipamentos Médicos-Hospitalares no valor
de R$ 190.375,11 através do programa Consulta Popular 2015/2016 da
secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul: O
Coordenador convidou o Sr. Hélio Lutz para fazer o uso da palavra e explanar
os presentes o referido plano, houve alguns questionamentos e foi posto em
votação e aprovado por unanimidade.7. Assuntos Gerais: O Coordenador
solicitou a Sra. Fernanda da Cás, Secretaria Municipal de Saúde para que
explanasse aos Conselheiros quais as providencias que estavam sendo
tomadas com referencia ao baixo numero de atendimentos nas unidades de
saúde, assunto este que já vinha sendo discutido no CMS a mais de sessenta
dias, -= a secretaria colocou que já havia feito uma reunião com os
médicos dos Esfs e estava marcada uma reunião para o dia 31/03/2015 com as
enfermeiras das unidades de saúde para tomar todas as providencias
necessárias e que toda equipe da SMS esta mobilizada para dar um bom
atendimento a população, questionada por alguns conselheiros quanto um
anuncio que continha em algumas unidades de saúde que informava que o
atendimento seria de oito fichas diárias, a Sra, Fernanda explicou que na
referida reunião que seria feito o atendimento a todos os pacientes que
chegassem as unidades através de uma triagem, assim ela se colocou a
disposição de todos e agradeceu a colaboração do CMS. A seguir o Sr. Jonas
.agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e eu, Cássia
Fagundes lavrei a pr~sente ata, que vai assinada1:2:mim e"pelo Coordenador
do CMS, Sr. Jonas Plthan Carpes.c1zur~r' ~ t:7--"')..

/ (/

2



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Instituído pelas Leis Municipais nO4442/93 e 4785/95
Alterado pela Lei Municipal n° 5.433/00
Av. Pátria, 736 - Carazinho/RS - CEP: 99.500-000
Fone/Fax: (54)333 I -2033

•

ATA 223/2016

Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2016, no salão nobre do CMPP,
sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Municipal da Saúde, às
dezoito horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e às
dezenove horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas em
livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas Pithan Carpes
deu início à reunião, cumprimentando à todos os presentes e saudando as
enfermeiras dos Esfs do nosso Município, que se fizeram presentes na
reunião do dia de hoje, e em seguida solicitou a leitura do Edital de
Convocação datado em 23/06/2016. 1. Aprovação da Ata 22212016, a qual
foi aprovada por unanimidade. 2. Apreciação discussão e aprovação sobre a
prestação de contas de financiamentos FUNAFIR, referente ao Hospital
de Caridade de Carazinho: O Sr. Jonas Carpes começou comunicando os
demais conselheiros que recebeu a prestação de contas do HCC constando
toda a documentação necessária e que estaria a disposição de todos na sala do . í
Conselho Municipal de Saúde, valor da prestação de contas financiamento~.0 __
do FUNAFIR refere-se á R$ 1.385.783,90, foi apreciado e aprovado por t~
a plenária. 3. Apreciação discussão e aprovação do Plano de Trabalho do
Serviço de Assistência Especializada SAE, referente aos recursos da
Resolução 143/2014: O Coordenador o Sr. Jonas Carpes expôs aos demais
conselheiros que plano de trabalho referido acima é para a compra de um
micro ônibus, para realizar serviços direcionados a doenças de DST/AIDS nos
bairros desassistidos e campanhas em nosso município, o Coordenador e
.demais conselheiros parabenizaram a Coordenadora e toda a equipe do Sae
pelo trabalho que vem sido desempenhado no município de Carazinho, sendo
assim foi aprovado por unanimidade o referido plano. 4. Apreciação
discussão e votação do Plano de Aplicação da Vigilância Ambiental,
referente a Resolução 190/13-CIBIRS: O Sr. Jonas ressaltou que este
recurso seria para a compra de um Microscópio Binocular - Oculares, no
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), foi apreciado e aprovado pelos
Conselheiros presentes.5. Apresentação do relatório da Comissão de
Fiscalização do CMS, composta pelos conselheiros Darci Guimarães,
Flávio Adiers, Flávio Hartmann e Irineu Graebin: O Coordenador do
CMS convidou o Presidente da Comissão de Fiscalização Sr. Darci
Guimarães para que fizesse um relato sobre o levantamento que realizaram
em algumas unidades de saúde, o mesmo iniciou colocando aos presentes a
situação das unidades visitadas, que os referidos Esf s estavam precárias



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Instituído pelas Leis Municipais n° 4442/93 e 4785/95
Alterado pela Lei Municipal n° 5.433/00
Av. Pátria, 736 - CarazinholRS - CEP: 99.500-000
FonelFax: (54)3331-2033

condições de conservação, e que certas unidades não tinham local adequado
para armazenar o lixo contaminado segundo o Sr. Darci inclusive tinha fotos
que comprovam as citações acima, o mesmo relatando sobre os atendimentos
constatou que o Conselho vem cobrando a diversos meses o baixo número de
atendimentos mesmo com o agendamento, agendamento este que é realizado
em um único dia na semana os membros do CMS entendem que o
agendamento deve ser agendado todos os dias da semana, outra observação da
comissão seria o baixo número de ultrassom e encaminhamentos para
consultas especializadas, posteriormente a mesa diretora do CMS recebeu um
questionamento de alguns vereadores municipais, questionando praticamente
o mesmo assunto que a comissão levantou, outro assunto levantado foi que as
unidades de saúde que tem médicos do Programa mais Médicos trabalham
trinta e duas horas semanais sendo que o Programa Estratégia da Família
determina que todos os profissionais dos Esf s devem trabalhar quarente horas
semanais, com isso as unidades que são atendidas pelos referidos médicos não
tem atendimento nas sexta-feira, depois de ser discutido este assunto a fi
Secretaria Municipal de Saúde a Sra. Fernanda da Cás explicou alguns
assuntos que não convenceram os conselheiros presentes, então o coordenador
do CMS propôs que a secretaria de saúde marcasse uma reunião com o grup~
de coordenação do Conselho de Saúde e com a comissão de fiscalização do
CMS na sala do conselho de saúde para encontrar uma solução para os
problemas acima. A seguir o Sr. Jonas apresentou o parecer da Comissão d
fiscalização que examinou o relatório de gestão do 10 quadrimestre de 2016, a
Diretora Administrativa Ana Elisa Pádua solicitou o uso da palavra, para fazer
uma observação referente ao Parecer da Comissão de Fiscalização destacando
que o que foi colocado no parecer já havia sido discutido na presente reunião
e que os problemas seriam solucionados conforme a explanação da secretaria
municipal de saúde, e foi posto em votação o referido parecer que foi
aprovado por todos os presentes.5 Apreciação discussão e votação do
relatório de gestão financeiro e de trabalho da SMS referente ao 10

quadrimestre de 2016: O Sr. Jonas Carpes apresentou o relatório aos
conselheiros presentes ouve comentários que nos relatórios de serviços não
constava cirurgias eletiyas, a Sra. Fernanda da Cás secretaria de saúde
colocou aos presentes que iria pedir informações a direção do Hospital de
Caridade de Carazinho sobre o comprimento do contrato que á entre o
Hospital e município, no relatório financeiro o gasto total de quadrimestre foi
o equivalente á R$ 14.791.249,61, após participação de diversos conselheiros
o Coordenador colocou que os documentos referente ao relatório de serviço e
financeiro, estão a disposição no Conselho Municipal de Saúde, e foi posto
em votação e aprovado por todos os presentes. 6. Assuntos gerais: Como não
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houve participação nos assuntos gerais, o Sr. Jonas Carpes deu por encerrada
a referida reunião agradecendo a participação e colaboração de todos, e eu
Cássia Fagundes lavrei a presente ata q,-!e será assi~ por lim e pelo
Coordenador o Sr. Jonas Pithan Carpes. ~tf#~~~/'-'J 7'>
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ATA 224/2016

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2016, no salão nobre do CMPP,
sito à Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saúde,
reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Municipal da
Saúde, às dezoito horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e
às dezenove horas em segunda convocação, cujas presenças estão registradas
em livro próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. lrineu Graebin, deu
início à reunião, cumprimentando a todos os presentes. Em seguida solicitou a
leitura do Edital de Convocação datado em 25/1112016. 1. Apreciação e
aprovação do Relatório FiBanceiro e de Atividades do r Quadrimestre
de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde: O Sr. lrineu Graebin começou
comunicando os demais conselheiros que recebeu a prestação de contas
contendo toda a documentação necessária e que estaria à disposição de todos
na sala do Conselho Municipal de Saúde para consulta. Após, informou que
parte dos membros da Comissão de Fiscalização reuniu-se no dia 25 de
Novembro, na Sala do Conselho Municipal de Saúde para apreciação do
referido Relatório. Referente a este assunto, o Conselheiro Sr. Darci
Guimarães, questionou a respeito da reunião do Núcleo de Coordenação e da
Comissão de Fiscalização, pelo fato de apenas dois membros terem
participado da Reunião, quando então a Diretora Administrativa Ana Pádua,
explicou que isso não interfere na validade do Parecer, pois o mesmo trata-se
de uma análise prévia à reunião do Conselho. Após algumas manifestações
dos conselheiros presentes, que questionaram sobre o fato do Município estar
nO CADIN, foi explicado que se deve ao fato de não ter sido aprovado o
Relatório ..do 2° Quadrimestre de 2016 e a equipe diretiva da Secretaria
informou que entregou em tempo hábil a prestação de contas e então o Senhor
Irineu informou que houve uma reunião da Comissão de Fiscalização, onde
ficou deliberado pela emissão de um documento solicitando algumas
. informações à gestora atual e que enquanto estes questionamentos não fossem
respondidos não seriam agendadas reuniões. Após, a gestora Fernanda Da
Cás, informou que a demora na resposta deu-se ao fato que a maioria dos
questionamentos referiam-se a ações tomadas pelo gestores que a
antecederam, fato este que demandou um tempo maior na busca das respostas,
uma vez que não foram ações tomadas pela equipe gestora atual. Após,
colocou-se em votação e o Relatório Financeiro e de Atividades do 2°
Quadrimestre de 2016 da Secretaria Municipal de Saúde foi aprovado
por unanimidade dos presentes. 2. Apreciação e aprovação do
Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilâneia Sanitária para
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o exercício de 2017: O Coordenador o Sr. Irineu explicou que o Conselho
recebeu a proposta orçamentária par ao exercício 2017 e que o presidente
licenciado Sr. Jonas Pithan Carpes, quando tomou conhecimento do valor
disponibilizado par ao Conselho Municipal da Saúde era de apenas R$
10.000,00 ( Dez Mil Reais ) e que este valor seria insuficiente par a
manutenção do Conselho no decorrer do ano, uma vez que se deve ofertar
capacitação periódica aos conselheiros. Então solicitou-se que este valor fosse
alterado para R$ 50.000,00 ( Cinquenta Mil Reais ) o que foi então
modificado na proposta orçamentária que hoje este em discussão. Após, foi
colocado em votação e sendo aprovado por unanimidade dos presentes. 3.
Apreciação e aprovação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias da
Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária para o exercício de
2017: O Sr. Irineu colocou o assunto em discussão o assunto e o conselheiro
Sr. Darci Guimarães, mencionou o fato dos assuntos não estarem sendo
amplamente discutidos no Conselho, uma vez que se fez presente na
Audiência Pública da LDO na Câmara de Vereadores e que lá a LDO já chega
pronta e é somente apresentada aos presentes. A conselheira Vera Almeida
informou que a LOO mesmo após aprovada pelo Legislativo, pode ser
alterada através de iniciativas populares. Após, colocou-se em votação sendo
8~;"Gvada pela unanimidade dos presentes. 4. Assuntos gerais: Alguns
conselheiros presentes, entre eles a Ora. Lúcia Schwambach, o Diego Coelho, ~-
a Iná Brenner e a Vera Almeida, manifestaram-se pela necessidade da
regularidade das reuniões do Conselho. Nada mais havendo a tratar o Sr.
lrineu agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião e
eu, Cássia Fagundes lavrei a presente/ata que será assiwwa })(?rmim e pelo
Coordenador o Sr. Irineu Graebin. ,'~~/~(.(.(.,LlJ};(p-b-~
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~ CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CAI

Of. nO04/18 Carazinho, 14 de junho de 2018.

DE: Presidente do Conselho de Alimentação Escolar - CAE - Nanci da Cruz

Mafalda

PARA: Prefeito Municipal de Carazinho - Exmo. Sr. Milton Schmitz

ASSUNTO: Resposta ao pedido de informação do Legislativo Municipal

conforme ofício OP 093/2018.

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar em

anexo, documentação referente ao PEDIDO DE INFORMAÇÃO sobre o

Conselho de Alimentação - CAE, requerido pelo ofício nO 093/2018 do

Legislativo Municipal.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de

estima e consideração.

Atenciosamente,

PRESIDENTE ~~~-tl'f-tfi1I1":mTa A;ÃO ESCOLAR - CAE

I 9 JUN 2018



ANEXO I

Número de reuniões realizadas pelo CAE, datas e nOda ata:

N° DATA N° DA ATA Quórum

25/04/2016 Ata nO 42 9

1

12/04/2016 Ata n° 43 8

2

06/06/2017 Ata nO 44 13

3

11/07/2017 Ata nO 45 3

4

13/07/2017 Ata nO 46 8

5

14/07/2017 Ata n° 47 8

6

14/05/2018 Ata nO 48 8

7



34~ I

- -_. ~ ~-~.~_.._-----

I ... _- -- --- =4~-~£ L../..4.J.dJ2.J..f?--- . - ---
~ ~~~ ~__ ~¥'f;&~~<:.vl ~ ~ u:/J- r...ó.-~ ~ -~ __ -o

~~_~~!/azc,!A ;;"" ..dL.rw. ~-~~-i

________ - __ -=. __ ~~_'C-":a-fc:J- ~ ~ -<. 6~~ - ~- --.~_~ .-¥_yv-.~_~ -.IH= J;;Y-> - --- - --- ,

~ ~~~ "1~~.,aL< !f=~0° ~- ~~-~
:6~_~_Y'b _~_g~,¥~ ~- ...A.V"~ ..Ã...- ~~Oo./'- ---~

?- ~ __ ~_lb~ ~ ~~ .s~crv--o-£__~- --:

I /e.c"",~ ~ v.=",<>",h-~ "de- ?~~ ~-.-
~ ~n b~r~-~-'-JÇA.-tÁ:v? ,d-e= '1r\.lc.-L ~ 11';1 J../'I o e.~_~_
~ ..cL ~_~/~ ~ -<<dM-r-"'~~' -

J~ f~~ __~ çp.~~ -'- ~-eb:J :o ~:--

~ ç,epv--~_'£f3:' _~# ~ ,",º,~d-c-. ~~~J.

~ ~ _'.fr p.~--~ve-f ~ -<.. a-.~ ro.-L ~ ._---.:_-- - ~ ~ -~.
1J:<V' .. .3-f~~h ~~~ ~'"I.~ ~~~--'.
~ ~_~_~I'-!~ ~'Y"' - - - 6/~_E:~.OpJ =~-
"ftY.)0~ v:04. _~dA vd.-<. t2~. ~ ~~-~-~_ F-- ~---~~ c<OLQ 1Zc-cL&_~- r?~
-C2 ,~ye: _~_~-4: tJtLe- v::LL -f-4TY'~~ ~~ t rvvO_-

~, ~~~ r~~~ JY'.~-~~-O--~-

~~_Y""'C~~~ &JOCoU:J -& r:::- UJ<_. -------------:

~_.,-tl. _~~ '-O- ~-:::c:: o.:;t.:o... -. 5:J /.) - .- ~~~
~--r"~~4~~ ....dA.. ~~ - __ .2'-~_

~~--=-=-.-&~-'V\ o o~ - d£2.1b
O -:-1~o ~ yeLo. ~

~--~ - A_QL5-if--C~cI-~ - ---
- - ---- ----









-----~----~---------- - -

,~ -~-- --------._----..;

I
I

--~

---------------- --~

I
I-- --------------. ---.~-- --~ ..---------- .. ---.----.- .-.----- --I
I

I,
I

-- ------ -- ----------~-------- ..---... ----------1

-----------------
-----------------~--~-,,------- ._~
~---------------------------



'-- --

..•
R ~ A;:;°_Q-=? / ,i?.p /5

'!"

... R~~J~r
~. ~j, :40. .<.£)/5

~; .do~••
;&~. ~ vd..-a- ~ ...•...•....~~ ~Q./\.

4-eL.'V'9. j~ ~~ ....o. f~'f~ ~ ~~-
ve&~ ~ 0~"Y'~ ~~ <4.0 14y...-~
~cv.. .-( 1~ J-a.yy~c.v~ / 1~.«-rv"'~
-e.... ~~ ~~0V"a-.V:::> .

o
O.z,
O~
o-f
05

O"
O.::t-

08
o

...,,
1.-~~~~~~---~~~-------------------
i..

t 05

L



c

,
( (. '/.'- )

/ '.
0li(/~..

------
..----

£M£/

,-, ~ /K,; ~ V'--'- ~-J::) -v--:2 O j .-<.o I =r-
~ •• j.;z.; / 0'-1 / ~f r

.J ;(,..3c .I"Y'-"- .•...•

~ ~ a.61 ~/7-

~ -dJ/o::r- /~(=r-
~

A.~

4Á~:

c+
09

O=J-

oe
0;:3
JO

0.6

03

,
".



16
QY

...,..---------------------------------

CAE;

.,/'

J

I'NS,nu I AO

33/0+ Io.?o /=1-

J8~
< "J J .~~~ ~ ~~<J.</:l

03
O(;

03

ch
05 ~11i) t

a:

./

+,---------------------'---------------

f <~~~ v-,..-.,a. 04 / ~/T
;020~ ..34 / O ~ / .,6::) / -=r

_~ ~X~ ~ ê~~ / 1~=L.-~



.J

AO

-39 / O 9 / ~O I =;-
~ t<.:~y~~

.~

.~

~

.~

.~

"-
.~
.~

~~

-~
-~ I-~
...~ I.....::.
.•...-..,::

-'-"

"--~
~'-

~~-
•h.-

'---

1 - /} .- ...;.J.~



ANEXO 11

Critérios usados para composição do Conselho de

Alimentação Escolar - CAE (conforme orientações do FNDE-

Ministério da Educação)





o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão colegiado instituido pelos estados, Distrito
Federal e municipios, em suas respectivas jurisdições administrativas. O CAE possui caráter
fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento.

O exercicio do controle social favorece o acompanhamento e o controle da execução do programa
e, desta forma, o CAE compõe parte fundamental do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE), especialmente por zelar pela qualidade dos alimentos oferecidos e acompanhar a acei-
tação dos cardápios pelos escolares.

Os membros do CAE têm mandato de quatro anos, podendo ser reeleitos de acordo com a indi-
cação dos respectivos segmentos. Cabe lembrar que o exercicio do mandato do conselheiro é
considerado serviço público relevante e não será remunerado.

Composição do CAE

Importante saber:
•• Um dos representantes de entidades de trabalhadores da educação deve pertencer,
preferencialmente, à categoria de docentes .

•• É vedada a indicação do Ordenador de Despesa da EExpara compor o CAE;

•• A EExque possuir mais de cem escolas de educação básica poderá compor o CAEcom
até três vezes o número de membros, ou seja, até 21 (vinte e um) conselheiros titulares,
desde que seja obedecida a proporcionalidade na representação dos diversos segmen-
tos;

•• Os cargos de presidente e vice-presidente não podem ser exercidos pelo representante
do poder executivo;

•• No caso de substituição de algum membro, deverá ser indicado um representante do
mesmo segmento, sendo que o periodo do mandato será complementar ao tempo
restante daquele que foi substituído.

Poder Executivo
Um titular e um

suplente

Trabalhadores
da educação,
discentes

Dois titulares e dois
suplentes

Pais de alunos
Dois titulares e dois

suplentes

Sociedade civil
Doistitulares e dois

suplentes



Atribuições do CAE

Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos e o cumprimento das diretrizes e objetivo do

PNAE;

Analisar a prestação de contas do gestor e emitir Parecer Conclusivo acerca da execução do

Programa no SIGECONOnline;

Comunicar ao FNDE, aos Tribunais de Contas, à Controladoria Geral da União, ao Ministério
Público e aos demais órgãos de controle qualquer irregularidade identificada na execução do
PNAE, inclusive em relação ao apoio para funcionamento do CAE,sob pena de responsabilidade

solidária de seus membros;

Fornecer informações e apresentar relatórios acerca do acompanhamento da execução do

PNAE, sempre que solicitado;

Realizar reunião específica para apreciação da prestação de contas com a participação de,

no minimo, 2/3 (dois terços) dos conselheiros titulares;

Elaborar o Regimento Interno;

Elaborar o Plano de Ação do ano em curso e/ou subsequente a fim de acompanhar a execução
do PNAE, contendo previsão de despesas necessárias para o exercicio de suas atribuições e

encaminhá-lo à EEx. antes do início do ano letivo.

Responsabilidades dos estados, Distrito Federal e
municípios em relação ao CAE

•• Garantir ao CAE a infraestrutura necessária à plena execução das atividades de sua com-
petência, tais como: local apropriado, disponibilidade de equipamento de informática,
transporte, disponibilidade de recursos humanos e financeiros, previstos no Plano de Ação

do CAE;
•• Fornecer ao CAE todos os documentos e informações referentes à execução do PNAE,

sempre que solicitado;

•• Realizar, em parceria com o FNDE, a formação dos conselheiros;

~ Divulgar as atividades do CAE por meio de comunicação oficial.



Passos para a renovação do mandato do CAE
Ao final de cada mandato do CAE, a EEx. deve providenciar a renovação, a fim de que o estado,
Distrito Federal ou município continuem recebendo o repasse de recursos do FNDE e o conselho
possa continuar exercendo seu papel.

Para tanto, os seguintes passos orientam a renovação do CAE:

1° PASSO - A Entidade Executora deverá enviar ofício convidando as diversas entidades para
indicar possíveis membros do CAEentre os segmentos: trabalhadores da área de educação e
discentes; pais de alunos; sociedade civil.

2° PASSO - A Entidade Executora apoiará as assembleias de eleição de membros de cada
segmento, de forma separada e com registro em ata, e ao receber o resultado das eleições
procederá a posse e fará a nomeação mediante portaria ou decreto.

3° PASSO - Os eleitos de cada segmento reúnem-se para eleição do presidente e vice-presi-
dente do CAE, escolhidos entre os titulares eleitos dos seguintes segmentos: trabalhadores
da educação e/ou discentes, pais de alunos e sociedade civil, devidamente registrado em ata.

4° PASSO- Cadastramento dos membros no CAEVirtual.

5° PASSO- Enviar no prazo máximo de 20 dias, a contar da data do ato de nomeação ao FNDE,
os seguintes documentos:

•• Cópia das três atas de eleição (trabalhadores da educação e discentes, pais de alunos,
sociedade civil);

•• Cópia do oficio do Executivo indicando seu representante;

" Cópia da ata de eleição de presidente e vice-presidente;

" Cópia do decreto ou portaria de nomeação.

Recomenda-se que o CAEde estados, Distrito Federal ou municipios
que possuam alunos matriculados em escolas indígenas ou em áreas
remanescentes de quilombo tenha em sua composição pelo menos um

membro representante desses povos e comunidades tradicionais.

Endereço para envio da correspondência:
Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE - Brasilia/DF - CEP 70070-929

Dúvidas e informações sobre o CAE do seu município ligue: 0800 616161, opção 2 e em seguida
opção 5. Ou mande email para:cae@fnde.gov.brousigecon.cae@fnde.gov.br

Ff\DE Ministério da
Educação

mailto:para:cae@fnde.gov.brousigecon.cae@fnde.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNiCIPAL DE CARAZINHO

PORTARiA N° 341, DE 16 DE JUNHO DE 2017.

DESIGNA membros para ccmpcrer"J
Conselho Municipal de Affimentaçfjo Escolar:

o PREFEiTO DO MUNICiPIO DE CARAZiNHO, ESTADO DO RiO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, DESiGNA os membros abaixo
relacionados para comporem o Conselho Municipal de Alimentação Escolar
-~-----_._----

Presidente:
Nanei da Cruz Mafa!daL-. ~. ~. .__

Vice Presidente:
Susi Jaccby Krug

Representantes do Executivo:
=~~-=--=-------=TC-it-uC-la-r--- L-.-------S~u~p-l-e-l1-te------

Ademir Amilton SChUlZ ~ Luciana Salete da Silva Kreutz

,-
Ir--

Representantes da Educação e ou Discentes:
Titulares: ! Suplentes:

Nanei da Cruz Mafalda Susana Cristina Ribeiro---_._---------~_._------~-------------------- -------
Viviane de Quevedo Chavas Celsoni D3~-;:ei;---_._------------------~-- --~ _------------ ---

~-
!

I

~-

Representantes dos Pais da Alunos:
Titulares: I Suplentes:

Eleandra Wolfart Latorres I Iloni Oleiniczak
SUSIJacoby Krug ._ -.L.. Alessandra Meilo Boeira __ .__

_____________ Representantes da So_c_ie__d'_a_d_e__'::;_i'll__"~i_: _
Titu!ares: Supiente~

[-- ---------

• Rosa Maria Gomes Neuwaid, Luis Szymanski
_I. _Joice Régis Barbosa de Quevedo --i Rute Cristina de Quadros dos Re:s

Gabinete do Prefeito, 16 de junho de 2017

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

~ 7
LOR! LUIZ B~L~ IN.A
Secretário da ministração
DO

www.carazi~ho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: orefeiíura(c!)carazinho.rs.aov.br
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:VllNISTÉRIO DA EDUCAÇÃ,O

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL. DIRAE

DADOS DO CAE

22:a:

:-:cre:

Páginc:

"''1dereço: AV. FLORES DA CU\!H.A

Ca!xa Posted:

Número: 1264

UF: RS

Bai:ro: ex ?C.,ST ~.'_9

,'S)':",,,,. (54) 33312633

:~"~3do Cadastro: 29/01/2001

Fax: (54)33313795

---------------------------------------------------_.--_._-_ .._-
DADOS DO MANDATO

Date ~nfc:o: 16.'06/2017 Data Fim:
..__._-------------------------------;0------------------- _

ATO DE CR!AÇAO

':po de Amparo Número

5422
Data de Assinatura

22/08/2000

Data de Publicaçã~

22/C8/2GOG

NOME CA.l E30R!A
, .

, Dt-\, / •..jr~iC_:~;,.
:



,C:£2815,24 - Sair

CADASTRO DO CAE

Operaçãorealizadacom sucesso

A ENTIDADE EXECUTORA DEVERÁ EFETIVAR O ENVIO D~ TO[){J,

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO SEU RESPECTIVO CONSB. ..h'O ZJE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AO FNDE NO SEGUINTE END£RFCO:

~- .. /"- -
.",". I'"

r , _ •••

AOS CUIDADOS DA COORDENADOR(A) GERAL DO PNAE: SR" MANUHITA
FALCÃO BRITO

SBS QUADRA 02 BLOCO F - TÉRREO, ED. FNDE, CEP 70.070-929 - BRASiuA ..
DF

S,~:.Jaçãodo Mandato: EM ANÁLISE -Início: 16/06/2017 ..Término: 16/06/2021 ..DatR ':"~?5;r(,:,H!',;:-;.

Em',e,eç:;,: AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1264 •. eEP: 99.500-000
Iel,,'on€.: (54) 33312699 •. E-mail: smec@carazinho.rs.gov.br

Enoereçe (rua, avenida ou praça)
AV. FLORES DA CUNHA
Complemento do Endereço (andar, sala, etc)

",F Município

RS CARAZINHO
Caixa Postal 000

54
Telefone

33312633
000
54

Nitmel'o
1264

Fax
33313795

Bairro IDistrito
ex POSTAL 9
CEP
99.50o-00a
E.mail

smec@carazirho.rs.C:".:.:"
Ato de Criação do CAE

Tipo ée Amparo Legal
LEI MUNIQPAL ~ •

5422
Da,.1ce Assinatura 22(08(2000

Da-a ::::e?ublicação 22(08(2000

1:lat,1 do Cadastro: 29(01(2001

Ato de Regul2mentõçãc d" CAE
Tipo de Amparo Legal

v

Número

Data de As:sinatura

Data de Publicação

( * ) Preenchimento Obrigatório

Última A:terar:- J( 'J -: ,::..~o.::=..C. :o-:;:i,:'- ~~,_ ",_
Tipo de Ampa!:) '._e:.;::;,;

NúmeTC~

Data de t..;si,m7l.::'

Data de Pub!ioç;,c

TjS Nome

. ,ICAi\C\ S.A ••ETE SANTOS DIl.
~TL'/.D, KREU7Z

~-IEr--18«'O

f"1Et"'lSRO

Categoria

EX::::::UTT\/O

EX:::UTl\'O

Ato d(-
Nomeaçàt)

PORTARI.~,

PORTARJ/i,

~Lcf.;í\:RA "'íOLFART LATORRES W:H3RO

:~ON: OLEJNJCZ.'1K

:O:CE FEGIS 6Ai<BOSA

ç,UT': CiUSTlNA JE QUADROS
-" ~~S R:-:I5

~lEW3KO

P..<:-:.s DE .'..LU~,OS PORTAR:;;'

P.';:S DE ,':,i..U~ÜS PORTAR.I.t1,

SCCTECA:")E CIVIL PORTF.i~G"~

SCClEC'lUE CIVIL PORTARIA

.,~.
~S , :;..

E[,L":l,çí\,;.
D:: ~.~r...Tr.:
::0 l,: ::'r\Çf~J
DC;;::Ef~TE

PORT,4.P.I;l.

PORU.flla

., .
,'.-'-

SC;;:~F; ..::;ECTVl'. P0RTAR:~ l'

mailto:smec@carazinho.rs.gov.br


.. '.)S~ J.~\COBYKRUG

~.LEC;SANDR.iI MELLO BOErRA,

/JVIANE DE QUEVEDO CHAVES

S (ELSONI LUIZA DMUELI

Voltar

!'IEMBRO SCC [EDA,}E CIVIL PORTARIA
\lICE- P f, ~~ DE /~~U[.~OSPORT ';RIAPRESIDEfJT':'A) M.•.

i\'iEiv15R.O PAIS DE ,ê,LUNOS PORTARIA

~lEl"lBRO EDUCAÇÃ,Q
PORTARIADOCENTE

~lEMBRO EDUCAÇÃO
PORTARIADOCENTE

Legenda: T - Titular, S - Suplente

,'4<, 1 ..

"1 I

.:+ j <

~-41 1~

34 " 1~ "::;:i
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Atualizar I!nDn~!,i
Cadastre Esp;:~t-:.)
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- .-~ DADOS 00CAE
~
-=:~d~reçc:'\ , ~l.ORES DA CUNHAr".'J .
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...'''':f-:!p;::: Ct>,PAZiNHO JF: qS T~p('" .,..
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..

,=::::"=O:'1$j: (':") 33312633 Fax.: (54) 3331379::
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~Carazinho

PREFEITURA DE CARAZINHO
Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia,

Mobilidade Urbana e Meio Ambiente

Memo. 071/2018

Carl3zinho, 18 de junho de 2018.

À Secretaria da Administração

Prezados,

Ao comprimentá-Ios cordialmente, vimos encaminhar documentação, recebida

dos Conselhos que estão dentro da Secretaria de Desenvolvimento, solicitada pelo OP

093/2018, em anexo.

Sendo o que se apresentava para o momento, estamos disponíveis para

demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Av. Mauã, 221, 2°Andar
CNPJ 87.613.535/0001-16

Fone/Fax (54)3329-1763 Carazinho-RS
desenvolvimento@carazinho.rs.gov.br

mailto:desenvolvimento@carazinho.rs.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia, Mobiliadade Urbana e

Meio Ambiente
DEPARTAMENTOMUNICIPAL DETRÂNSITO

Ofício DMT 120/2018 Carazinho, RS, 12 de Junho de 2018

De: DMT - Departamento Municipal de Trânsito
Para: Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilidade
Urbana e Meio Ambiente
Aline Weber

Ref: Solicitacão da Câmara Municipal de Vereadores

Estamos anexando ao presente Ofício, cópia do encaminhamento dado ao OP
093/2018 - Câmara Municipal de Carazinho, referente pedido de informação do Vereador
Ivomar de Andrade, resposta essa protocolada junto a Secretaria Municipal de
Administração, em 11 de Junho de 2018.

Sem mais a apresentar, estamos a disposição.

tor do Departamento de Trânsito

RECEBI 'Jf!~li o Q.1 /J3"t,

Avenida Flores da Cunha, 1264 - Centro - Carazinho, RS - Telefones: (54) 3329-2063 e (54) 3331-2699 - e-mal: transito@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria Municipal de Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia, Mobiliadade Urbana e

Meio Ambiente . A

DEPARTAMENTOMUNICIPAL DE TRANSITO

Ofício DMT 112/2018

De: DMT - Departamento Municipal de Trânsito
Para: Secretaria Municipal de Administração
Sr. Lori Luiz Bolesina
MO Secretário Municipal de Administração

Carazinho, RS, 11 de Junho de 2018

I I JUN 2018 Ref: OP 093/2018 - Câmara Municipal de Carazinho

Estamos anexando, ao presente Ofício, conforme solicitação do Vereador
Ivomar de Andrade, atendendo Pedido de Informações, conforme documento em
referência, esse assinado pelo Presidente da Egrégia Câmara de Vereadores, Sr. Márcio
Hoppen, em 05 de Junho de 2018, requerendo:

- 1. O número de reuniões realizadas pelo CMT - Conselho Municipal de Trânsito,
datas e suas respecitovas atas, dos últimos dois (02) anos: Iiá a disponibilidade, no
DMT, das Atas a contar do ano de 2017. O Livro dos anos anteriores não foram
localizados e no site exitem, divugadas algumas desparelhas. No período disponível,
constatou-se que ocorreram dez (10) reuniões do CMT, sendo elas nas seguintes
datas: 12/04/2017; 13/07/2017; 13/09/2017; 25/10/2017; 30/11/2017;
15/02/2018; 01/03/2018; 16/03/2018 (extraordinária); 20/04/2018 e 25/05/2018.
Em anexo cópia xerográfica das atas aqui citadas.

- 2. Quórum de participação dos membros do Conselho, nos últimos dois (02) anos -
No período disponível, constata-se que os senhores Conselheiros, mesmo
voluntários, participam com interesse das plenárias, com quórum médio de 82%
(oitenta e dois por cento) de presentes.

A \'enída Flores da Cunha. 1264 - Centro - Carazinho. RS - Telefones: (54) 3329-2063 e (54) 3331-2699 - e-mal: transíto@carazinho.rs.go\'.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento,
Ciência, Tecnologia, Mobiliadade Urbana e

Meio Ambiente
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

- 3. Os critérios usados para a composição do CMT, dos membros e/ou quotas
governamentais, sociedade civil e população - Em anexo estão as cópias
xerográficas das seguintes Leis: Lei Municipal N° 6.774 de 23/04/2008, a qual
consolida a Legislação e cria o CMT - Conselho Municipal de Trânsito e Lei Municipal
N0 8.183 de 20/02/2017, a qual dá nova redação ao Art. 40, acrescenta o 940 e
950, ao Art. 60 da Lei Municipal NO6.774 e a Lei Municipal NO8.096/16.

Em anexo, além do material supra citado, estamos encaminhando cópia do
documento OP093/2018, o qual originou o presente Ofício e também o mesmo pedido
feito anteriormente, através do OP 070/2018 e já respondido tempestivamente naquele
evento.

Solicitamos a essa Secretaria de Administração que efetue os devidos
V repasses de informações.

Sem mais a apresentar, estamos a disposição.

retor do Departamento de Trânsito

ILM/ilm

Avenida Flores da Cunha. 1264 - Centro - Carazinho, RS - Teler"nes: (54) 3329-2063 e (541 3331-2699 - e-mal: rransilog'çarazinho.rs.gm .br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PORTARIA W 252, DE 13 DE ABRIL DE 2017.

DESIGNA membros para comporem o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social e revoga a Portaria n° 401/16.

o PREFE!TO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade ao disposto no
artigo 3°, S 20 da Lei Municipal na 7.947/2015, DESIGNA membros para comporem o
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e revoga a Portaria na401/16

I Entidades Governamentais I Titular Suplente I

Seco Mun. de Des. e Deninson Pauletto da Costa Nasser Rajale i
I

Mobilidade Urbana I
I Seco Municipal de Planej. Maria Martins da Silva Meyer Vanderlise Girardello

IUrbanismo e Obras Públicas
Seco I Jonas Soares de Lima

i
de Obras Mun. e Delmiro Amado Martins !

Serviços Urbanos I i
I Secretaria Municipal da I

I
Ademir Amilton Schutz i Juracy Behnen Correa

! Administração I
i Secretaria Municipal da Michael Gastring ! Janaína Marin Ferreira

I-I Fazenda

i Entidades Não Governamentais Titular Suplente
! Associação Comercial e Ind. de Mari Zanella Taietti Luiz Roberto Barp
I Carazinho
I Câmara de Dirigentes Lojistas Leandro J. Walber I Wanderlei Conte I
i SINDILOJAS Erselino Achvlles Zottis Arsildo Anders I

I Sindicato Rural Antônio Augusto Bocorny i Leomar Luís Tombini !

I Sindicar Marínílce Schmitz Moisés Knopf dos Santos I

Gabinete do Prefeito, 13 de abril de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

í
1/. '~iJ2;-'LORI LUIZ BOLES I A

Secretário da Ad Inistração
DDV

www.carazinho.rs.gov.hr
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone; (54) 3331.2699/ e-mail;prefeitura@lcarazinhq.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.hr
mailto:e-mail;prefeitura@lcarazinhq.rs.gov.br


Ata 02-16

Aos doze dias do mês de abril de 2016 reuniram-se na Secretaria de Desenvolvimento
os membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico a fim de deliberar sobre o
que segue. Primeiramente foi apresentado aos conselheiros os projetos de intenção
de investimento das empresas Plastyco Indústria e Comércio de Artigos Plasticos ltda
e Glaciar Indústria e Serviços de Gelo Seco, as quais pleiteiam a doação de áreas
para ampliar suas instalações, foi repassado aos presentes que por estarmos em um
ano eleitoral, a lei não permite a doação de bens neste perlodo, e que a intenção da
Secretária seria de deixar consigando a doação para o exercicio de 2017, sendo que
foi sugerido pelas representantes do Sindicato Rural e do Sindicato dos Comerciários
que se instituisse uma comissão provisória a fim de visitar estas empresas e conhecer
as atividades das mesmas, em um consenso dos presentes ficou estipulado que os
proprietários seriam convocados a participar da próxima reunião onde terão
oportunidade de explanar sobre suas atividades, de modo que já definiu-se para o dia
26/04/16 ás 14hs a data da reunião. O segundo assunto foi sobre a renovação do
licenciamento ambiental do distrito Carlos Augusto Fritz, pois conforme informação da
Secretária de Desenvolvimento, a qual solicitou que constasse em ata que a mesma
será renovada pela FEPAM com as condicionantes de asfaltar as ruas Alexandre
Dambros e Castelar Martines, bem como de dar condições de trafegabilidade nas ruas
: Alfredo O. Kochenboerger, Adolfo Z. Filho e Egídio A. Endler, tendo o município
prazo de um ano para atender estas solicitações. Foi comentado que para tais
investimentos serem concretizados é necessário um significativo aporte financeiro por
parte do municipio e que atualmente a Secretaria de Desenvolvimento não dispõe de
recursos para tais investimentos, mediante isso os conselheiros solicitam que seja
agendado uma reunião no mês de junho juntamente com a Comissão que elabora a
LDO e o Prefeito para incluir os recursos necessários no orçamento de 2017. também
foi solicitado pelo presidente Leandro que o Conselho elaborasse uma
correspondência para empresa Catto solicitando informações referentes ao
faturamento da empresa. Nada mais tendo a deliberar assinam os conselheiros a
presente ata. Carazinho, 12 de jabril de 2016.

Roberto Klein- Secretário de Planejamento

Luciana Basso- Secretária de Desenvolvimento

Vinlaus'frRepresentante da seco De AdminislJaçllo

Susineia Farion- Sindicato dos Comerciários
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Leandro Jacson Walber- COL

-..-f r.. '-~'l.
Joelma Weber:'lS1íídTcato Rural

:I! ////#k ')aA-J
Máfi Zanella Taietti- ACIC
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Ata 03-16

Aos vinte e seis dias do dias do mês de abril de 2016, reuniram-se na Secretaria de
Desenvolvimento o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo que na
oportunidade estiveram presentes os representantes das empresas Plastyco e Glaciar,
os quais apresentaram seus projetos de intenção de instalação no distrito industrial
Carlos Augusto Fritz e como estamos em ano eleitoral, e conforme consignado em
reunião anterior este conselho irá pré aprovar a doação de forma a deixar reservado
as áreas para que em janeiro de 2017,0 Conselho se reúna e formule nova ata para
envio de projeto de lei para Câmara de Vereadores votar sobre as coações, sendo que
foi sugerido pelo conselheiro Erselino que fosse pré-aprovado de imediato as doações
para 2017, o que foi de comum acordo entre os presentes, de modo que as áreas
foram reservadas sob a condição de analise dos documentos e de que se realize
visitas nas empresas em 2016, de modo a analisar os custos operacionais das
mesmas. O próximo assunto foi referente as substiuições dos representantes da
Secretaria da Fazenda ,Administração e SINDICAR na suplência que devem ser
substituidos, de modo que será enviado correspondência para administração pedindo
a substiuição.Nada mais tendo a deliberar assinam os presentes. Carazinho, 26 de
abril de 2016.

'--l ~'" ".~.
Joelma S. O. we~presentante do Sindicato Rural

Luciana Basso- Secretária de Desenvolvimento

Manoel S. Gomes-Representante da Secretaria da Fazenda

José Afonso Mockfa- Representante da Secretaria de Obras

••
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~ Zanella Taieti- Re ~esentante da ACIC

,~
Leandro J. Walber- Representante da COL
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Ata 04-16

8

Aos dois dias do dias do mês de agosto de 2016, reuniram-se na Secretaria de
Desenvolvimento o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo que na
oportunidade estiveram presentes o Exmo Prefeito Renato Suss, o Secretário da
Fazenda Sr. João Pedroso e o Agente de Controle e Orçamento do Municipio Daniel
Schu, para tratar sobre o orçamento da Secretaria de Desenvolvimento para o
exercicio de 2017. Inicialmente o Prefeito fez uso da palavra explanando que o setor
da logistica representa 67% do valor agregado do orçamento do municipio,sendo de
extrema imnportância que este valor seja investido onde o desenvolvimento da cidade
acontece, relatou ainda que dos 5.568 municipios do país somente 42 conseguiram
pagar sua folha de pagamento com recursos próprios, sendo que Carazinho está entre
eles, e colocou aos Conselheiros que exsite a previsão de algo em tomo de 9 milhões
de reais de superavit orçamentário para 2017, e que irá colocar este valor na LDO no
orçamento da Secretaria de Desenvolvimento para que este valor seja investido na
compra de áreas industriais, para melhorias na infraestrutura dos distritos Iron
Albuquerque e Carlos Augusto Fritz e para fomento das empresas já instaladas no
municipio. Também relatou que esta sendo implantada a Avenida das Industriais, na
final da Rua Bernardo' Paz, onde a Prefeitura esta abrindo a rua com metragem de
30mts de largura para que as empresas se instalem neste local. Em seguida o servidor
Daniel Schu fez uso da palavra trazendo aos presentes um quandro comparativo do
impacto da logistica no orçamento do municipio desde 2010 no que diz respeito ao
valor adicionado, sendo que em 2010, representava 10% e em 2015 este número
chega à casa dos 65%, ressaltou a importância de que se coloque na lei orçamentaria
um dispositivo vedando a aplicação dos recursos oriundos da logistica em despesas
fixas, deixando vinculado à investimentos no desenvolvimento econômico do
municipio. Confirmou a intenção do Prefeito na destinação dos valores do superavit
para a Secretaria de Desenvolvimento em 2017, sendo que o valor que será de oito
até 10 milhões será colocado no PRODES, e gerido pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico, de modo que foi decidido entre os presentes que este
Conselho deverá se reunir com os vereadores para explanar sobre os investimentos e
pedir o apoio do Poder Legislativo na aprovação deste projeto de imensa importância
para o municipio . Em seguida foi passado aos presentes o número de atendimentos
feitos pela Sala do Empreendedor no mês de julho, destacando a importância deste
trabalho, de modo que foi colocado aos presentes a relevância da parceria entre o
poder público e as entidades para que este trabalho continue sendo feito, e foi falado
sobre o espaço para qualificação dos empreendedores que é necessário para que o
SEBRAE realize este trabalho, sendo que foi pedido pelo Presidente do Conselho, Sr.
Leandro Walber que a Secretaria envie um oficio à CDL solicitando a cedência gratuita
do salão desta entidade, ao mesmo tempo a Conselheira Mari Taietti colocou o espaço
da ULBRA à disposição da Secretaria. Nada mais tendo a deliberar assinam os
presentes. Carazinho, 02 de agosto de 2016.

Antônio

~') ~
~/

Luciana Basso- Secretária de Desenvolvimento



Moises K. Dos Santos- Representante do Sindicar

Leandro J. Walber- Representante da CDL

~~",",~8~
DagmarJDelazeri- Rel)resentante da Secretaria de Administração

gente de Controle Orçamentário

Renato Suss- Prefeito Municipal



REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Ata 001/2017

Aos nove dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social nas
dependências da Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC) para tratar
assuntos pertinentes ao conselho, conforme pauta previamente repassada aos
membros em ofício anterior de convocação, a saber, eleição do presidente e suplente
bem como rever doações e concessões de áreas já vistas em dois mil e dezesseis. A
reunião foi aberta pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento do município, senhor
Dêninson Pauletto da Costa, trazendo à pauta o primeiro assunto que é o ajuste do
terreno da empresa Telha Certa. Após ampla discussão dos membros do conselho
presentes, foi aprovada por unanimidade a regularização do terreno, cito ao setor dez,
quadra sessenta e seis e lote onze, com área de dezoito mil cento e setenta e oito
metros quadrados e vinte e nove centímetros. Ato contínuo, o conselho discutiu o
pedido da empresa Plastyco Indústria e Comércio de artigos plásticos LTDA, que
solicitou a doação de uma área no distrito industrial Carlos Augusto Fritz; o conselho
decidiu aguardar a apresentação da documentação necessária, bem como o projeto
de viabilidade técnica exigível para doação, pois até o momento nada foi encaminhado
ao conselho. Ato contínuo, o secretário passou aos membros a necessidade de
adequação e atualização da lei municipal que trata das doações de áreas nos distritos,
visto que há vários pontos defasados, visto que a lei é demasiadamente antiga. O
conselho concordou que deve ser discutido e solicitado a modernização da referida lei,
bem como que seja realizado um levantamento da atual situação que se encontram as
empresas que estão instaladas. Ato contínuo, o secretário passou à eleição do
presidente e suplente do conselho. Candidatou-se apenas o senhor Dêninson Pauletto
da Costa, o qual foi eleito por aclamação e unanimidade como presidente do CMDES,
ficando eleito o conselheiro suplente Nasser Muin Salim Rajale como suplente da
presidência pelo prazo de dois anos, como instaura a lei do Conselho Municipal do
Desenvolvimento Econômico e Social 7.947/15. Ato contínuo, o agora presidente do
conselho, Dêninson, passou à discussão a necessidade do conselho criar critérios
objetivos para a apresentação do pedido de áreas, para que todas as empresas que
desejam requerer um espaço junto aos distritos possam saber claramente o que é
necessário para obter a área. O conselho deliberou que as empresas precisam
apresentar projeto prévio da utilização da área bem como toda a documentação
constante na lei municipal 7933/15. Nada mais havendo a tratar, o presidente
Dêninson encerrou a reunião, e eu Willian Yuri Luzzatto Vieira nomeado secretário ad
hoc, lavrei a pr sente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente do conselho.
ca_Ç~ ~':"ostode2017.

(~,~\,
'h nso~ p,Jtetto da Costa

Presl ~& ~o~~lho Municipal
de DesenvolVimehto~conômico e Social

l
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.Lista de Presença - Reunião Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
09/08/2017

Entidade

Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana

Secretaria de Planejamento Urbanismo e Obras

I
!Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria de Administração

ACIC - Associação Comercial e Ind.

CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas

SINDILOJAS

SINDICAR

Sindicato Rural

Página 1
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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Ata 001/2018

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social nas
dependências da Associação Comercial e Industrial de Carazinho (ACIC) para tratar
assuntos pertinentes ao conselho, conforme pauta previamente repassada aos
membros em ofício anterior de convocação, a saber, doações e concessões de áreas
já vistas em dois mil e dezessete. A reunião foi aberta pelo Secretário Municipal de
Desenvolvimento do município e presidente do presente conselho, senhor Dêninson
Pauletto da Costa, trazendo à pauta o primeiro assunto sobre a lei de doação, e do
fundo de investimento, Senhor Leandro Walber salientou a necessidade de criar uma
comissão fiscalizadora dos distritos. Ato contínuo, o conselho deliberou sobre a
solicitação da empresa Lacticínios Boavistense LTOA , sobre a instalação de uma
área no Distrito Industrial Iron Albuquerque no entroncamento entre a BR 285 e BR
386 no em um lote de 74.192,97 m2

, Setor 013/Quadra 037/Lote 001; o conselho
concordou com a doação onde fica obrigado ao empreendedor cumprir o índice de
construção, a proposta de investimentos apresentados junto ao projeto e o retorno de
ICMS prevístos de acordo da lei 7.933/2015. Ato contínuo, o conselho deliberou sobre
a necessidade de abertura de acesso na BR 386 para o Disitrito lron Albuquerque. Ato
contínuo, o conselho deliberou sobre a empresa Sementa Indústria e Comércio Ltda _
IMOHR, onde o conselho concordou com a doação da área no distrito Carlos Augusto
Fritz de 2.500m2 setor 0131 quadra 14 ao lado da empresa Reckziegel desde que a
construção seja no tempo hábil, respeite o tamanho mínimo estipulado por lei e retorno
de ICMS de acordo com a lei 7.933/2015. Ato contínuo, o conselho deliberou sobre a
empresa LO Construções, e o conselho concordou com a doação da área no distrito
Carlos Augusto Fritz de 6.073,90 m2 setor quadra e lote, desde que a construção seja
no tempo hábil, respeite o tamanho mínimo estipulado por lei e retorno de ICMS
estipulado no projeto, obedecendo a lei 7.933/2015, Nada mais havendo a tratar, o
presidente Dêninson encerrou a reunião, e eu Nasser Muin Salim Rajale nomeado
secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente do
conselho. J;; razinho, 22 de Janeiro de 2018.

v~útJ
Nasser Muin Salim Rajale

Secretário ad hoc

J
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Sindicato Rural

CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas

ACIC - Associa -o Comercial e Ind.

SINDILOJAS

SINDICAR

Lista de Presença - Reunião Conselho de Desenvolvimento Econôinico e Social /22/01/2018

Entidade

Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana

Secretaria de Planejamento Urbanismo e Obras

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Secretaria de Administração

Secretaria da Fazenda e Arrecadação

Página!
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Carazinho, 11 de junho de 2016

limo. Sr.
Márcio Hoppen
D. Presidente da Câmara de Vereadores de
Carazinho

Ref. : Oficio 093/2018

Prezado Senhor;

of.07/2018

Saudando-o, conforme solicitado, vem informar o que segue:

O Conselho Municipal do Meio Ambiente foi criado por Lei Municipal nº
5.401 de 20/06/2000, desde então vem se reunindo regularmente, com reuniões
mensais, tendo nos últimos dois anos, no período de maio de 2016 a maio de 2017,
realizadas 28 (vinte e oito) reuniões mensais, em todas registrada ata dos assuntos ali

tratados.
A frequência, ou participação, dos conselheiros em reuniões, é em média

de 50% (cinquenta por cento), das 20 (vinte entidades) que indicam seus representantes.
Conforme a Lei de Criação Art. 1°;
91° São membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente:
1° - Dez representantes do poder público
11" - Cinco representantes dos Munícipes
111° - Cinco representantes dos Empreendedores.

Esperamos ter atendido ao pedido de informações, colocamo-nos a
disposição para o que for necessário. Agradecendo, renovamos votos de estima e

consideração.

Atenciosamente

Eugênio A Kreutzer
Presidente do CoMMAC
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Carazinho, 11 de junho de 2016

limo. Sr.
Márcio Hoppen
D. Presidente da Câmara de Vereadores de
Carazinho

Ref. : Oficio 093/2018

Prezado Senhor;

of.D7/2D18

Saudando-o, conforme solicitado, vem informar o que segue:

O Conselho Municipal do Meio Ambiente foi criado por Lei Municipal nº
5.401 de 20/06/2000, desde então vem se reunindo regularmente, com reuniões
mensais, tendo nos últimos dois anos, no período de maio de 2016 a maio de 2017,
realizadas 28 (vinte e oito) reuniões mensais, em todas registrada ata dos assuntos ali

tratados.
A frequência, ou participação, dos conselheiros em reuniões, é em média

de 50% (cinquenta por cento), das 20 (vinte entidades) que indicam seus representantes.
Conforme a Lei de Criação Art. 1°;
910 São membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente:
10 - Dez representantes do poder público
11" - Cinco representantes dos Munícipes
111" - Cinco representantes dos Empreendedores.

Esperamos ter atendido ao pedido de informações, colocamo-nos a
disposição para o que for necessário. Agradecendo, renovamos votos de estima e

consideração.

Atenciosamente

Eugênio A Kreutzer
Presidente do CoMMAC
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• CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Criado em 14 de março de 2007, através da LeiMunicipal nQ 6.534

OF. 04/18/ CONSELHO FUNDES Carazinho, 12 de junho de 2018.

Para: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
AlC Lucas Gabriel Lopes

Ref.: Resposta ao pedido de informação

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste responder

ao pedido de informação do Vereador Ivomar de Andrade, informando que:

- O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Sásica e de

Valorização dos Profissionais de Educação - CACS FUNDES, faz reuniões

mensais conforme previsto no Regimento. Em anexo Cronograma das reuniões

de 2017 e 2018 e cópia das Atas do ano de 2017.

- Os conselheiros são bastante assíduos, mas algumas reuniões

acontecem com o quórum mínimo, conforme previsto no Regimento. Em

anexo a listagem das presenças.

- Em anexo, cópia da Lei Municipal n06.631 de 11 de outubro de

2007, que estabelece quais os segmentos que farão parte do CACS -

FUNDES, bem como as formas de indicação dos conselheiros.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

~~~~
Viviane Harnisch Neuhaus

Presidente do Conselho do FUNDES

_ .• Il',•• __ #

Pl"l!lMunl(llpl\1de Carazlnho
~ria deAQrn1nlstraçatl

I 8 JUN 2018
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Criado em 14 de março de 2007, através da Lei Municipal nº 6.534

CRONOGRAMA DE REUNiÕES ORDINÁRIAS

- CONSELHO DO FUNDEB - 2017
---~---- ------[- ----;-~---___r_---- -l---- MÊS DATA HORARIO I LOCAL J

i MARÇO 9 09 HORAS r SALA DE REUNiÕES DA SMEC I

f--- - I ----
1 ABRIL . 20 I 09 HORA~_I SALA DE REUNI~ES DA SMEC ~

I ~!__'_() ~-----~~---~--~~~~~~~--+-SALA DE~EUI\J.'~~DA SM~~_ :
! JUNHO I 22 ! 09 HORAS i SALA DE REUNIOESDA SMEC I

r
.------------------i------------~L--------t-----~-~.: . i
, JULHO I 20 I 09 HORAS I SALA DE REUNIOESDA SMEC j
r---AGOs,:o---r--17---T--09 HORAS' SALA DE REUNiÕES DA SMEC

[ __ SE.TEMBRO -l._~-22-1-~.9 HOR~ SALA DE REUNiÕESDA SMEC I

I OUTUBRO ==+-_ 19 _---L-.?9HORAS I SALA DE REUNiÕESDA SMEC \
!--NOVEMBRO - i---23-: 09 HÓRAST--SALA DE REUNiÕES DA SMEC!
I --~-----------+---------~l_-----------l------.----------------I
I DEZEMBRO : 14 i 09 HORAS! SALA DE REUNiÕES DA SMEC I'.__.. . ~ L . .__..:.__ ._~ ~ . . __'

..
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CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Criado em 14 de março de 2007, através da Lei Municipal nQ 6.534

CRONOGRAMA DE REUNiÕES ORDINÁRIAS

- CONSELHO DO FUNDEB - 2018

M~S DATA HORÁRIO LOCAL I

MARÇO 15 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC
._-

ABRIL 19 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

MAIO 17 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

JUNHO 21 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

JULHO 19 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC
,

!
I AGOSTO 16 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

SETEMBRO 20 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC
---l
---J

OUTUBRO 18 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC j
NOVEMBRO 22 09 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC I

j--,
DEZEMBRO 20 09 HORAS I' SALA DE REUNiÕES DA SMEC Ii

..
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AtanoOl/2018

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se na Sala de

Reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, os conselheiros do CACS - FUNDEB

(Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), para uma

------ reunião extraordinária. A reunião iniciou com a presidenta dando as boas vin1dasaos presentes, em

---- seguida explicou que foi necessário convocar os conselheiros para esta reuniJo, porque o Conselho

--- -- precisava emitir relatório favorável à aplicação do recurso do FUNDEB no +0 de 2017, para isto,

--- teríamos que analisar os documentos referentes ao mês de dezembro para depois redigir o relatório.

---- .. Também em pauta estava a aprovação das despesas com o recurso do PNATE, no ano de 2017 e

------ aprovação do Termo de Referência para Elaboração do Plano de Trabalho c10ma Escola Especial

___ o Laços de Ternura. Sendo assim, passou-se a leitura e análise da seguinte docu+entação, referente ao

mês de dezembro/17: Balancete da Receita; Balancete da Despesa; Extrato da Conta; Extrato

Bancário; Demonstrativo de Arrecadação Federal e Relatório de Empenhos. Neste último

documento, chamou a atenção a Nota de Empenho n° 26333/2017, no valor de R$1.860,44,

referente a pagamento de PERICULOSIDADE, o que foi avaliado como pagamento indevido, uma

vez que o único servidor da SMEC que recebe este beneficio é o eletricista, que é lotado na

Secretaria e que não poderia receber pelo recurso do FUNDEB e o valor também está incorreto pois
I

a porcentagem do benefício é de 30% do salário do funcionário, o que não 'chegaria a este valor.

---- Portanto, as despesas do mês de dezembro foram aprovadas com ressalvJ e solicitou-se que a
I

--.-.- presidente faça um ofício ao Secretário da Fazenda, solicitando que seja regularizada esta situação .

.-- Em seguida, passou-se à elaboração do Relatório Final, o qual registrou esta irregularidade e com---.---

_.. isto, as despesas referentes aos gastos com o recurso do FUNDEB no ano de 2017, foram aprovadas _

__. com ressalva, devido a irregularidade encontrada no mês de dezembro/17. Dando prosseguimento à

reunião, a conselheira Luciana Basso, técnica em Contabilidade, leu o relatório de receita e de
--- I--

I

despesa do recurso do PNATE/20 17 e explicou que, como o valor repassado pelo governo federal à _

conta deste recurso é baixo, optou-se em usá-lo somente para pagar despesas com combustível, o

que facilita a administração e a prestação de contas do referido recurso. A presidenta, leu o Termo

de Referência para Elaboração do Plano de Trabalho com a Escola Especial Laços de Ternura e os

conselheiros aprovaram estas duas demandas. Nada mais havendo a constar, lavro a ata que vai por

_~ m~rt:Effi'~'ina~, e~rontr=-~e~m: ~,ópno_Camz'nh~,12d~,"~rr~de2: _
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efetivos da SMEC e teJ'n direáo aI,'; beneficio de AmCJO},TAL NOTURNO E ADICIONAL DE

RISCO DE VIDA. - SO~fj.Tend~Jsi(~o~~scbreci~O o eqHívoco, o ~onsell-~oAPROVOU as despesas

efetuadas com o Rec1J1'so do HJNDI-::B nc mes cle dtz(:mbro/ll, e retez o Parecer aprovando a

aplicação do recurs'J 1+ de 2\) ] 7_ Porém solicitou que seja enviado um ofício à Secretaria

l\fümicípal da Fazencla,' p,ec\indo [i8ra que tenhmn o widado em utilizar o código correto para os
JO , t 11," t J' .-. E I d dllhUroS pag~rnen os, Pi'Ta m\G 'J~on u:tJ: nO'-,ii'hlll~toF;:()es. , "ncerrac a esta eman a.' passou-se a

leitura e anak,e d.'1 doclfme.:ytuç:'L1. re,._ercnteaQmes cleF,nelroI18: Balancete da Recelta; Balancete

da Despesa; Extr~'t~,ih lonta; :c:xtr:lt~BancÉlrio:,Df:.monstrativo de Arrecadação.F~deral e ~elatório

de Empenhos. Apos algllEl2lSCIlSClE>SOeS, f,Sdespesas foram aprovadas por unammldade. Nada mm::

I d '1 I . - ' -I D . .la~'ell o ~ conStar, ~1!roi:1 ~Ü[;que "1/:11'~(~"'~'iüuStWi\L[;.-emms assmaturas encontram-se em livro

pmpno. C''''"mhú. 10 d' Im~,wúeI, ),,! '. d~Jwr

....•...•.

Aos vinte dias do mês de fevereim de dois mil e dezoiTO,às nove horas, reuniram-se na Sala de
!

Reuniões da Secretaria 1\/lunicíp,,J de Educação e Cultura, os conselheiros do CACS - Fill'JDEB

(Conselho Municipal ce Acornpanharnento e Controle Social - Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Ec!dcaç:ãGB.-\.,cÍcae 'Valorizaç.ão elos Profissionais da Educação), para uma

reuni.ão extr~ordinária, '1reuniã~) Iniciou com a presic1enta dando as boas v~:das aos presentes, e~11

segmda exphcoLl que foi Inecer;r;ano convocar os conselhelros para esta reumao, porque a Secretana

'Municipal da Fazencla et\viou olVIemo n0011/20]8, em resposta ao Of. nOOl/18/CONSELHO DO
I

FUNDEB cle n/OI/] g, que solicitava providências em relação à irregularidade no pagamento de

PERICULOSIDADE no mês de cle7:embro/17. Dando T)wsseguimento a reunião, a presidenta leu o

referido documento que intól'nl'l'i/;) o nome cios serviÔores que foram pagos e que os mesmos são
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Aos quinze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se na Sala de
I I

Reuniões da Secretarid Municipal de Educação e Cultura, os conselheirds do CACS - FUNDEB

(Conselho Municipal I de Acompanhamento e Controle Social - FJndo de Manutenção e
I

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais daiEducação), para reunião

ordinária. A reunião ii1iciou com a presidenta dando as boas vindas ao~ presentes, em seguida,

passou-se a leitura e tlálise da documentação, referente ao mês de fevereiro/18: Balancete da
I

Receita; Balancete da Despesa; Extrato da Conta; Extrato Bancário; Demonstrativo de AlTecadação
I

Federal e Relatório de Empenhos. Não houve discussões, porque as despesas referiam-se a

pagamento de vencimentos e encargos, sendo assim, as despesas foram aplpvadas por unanimidade.
I

Nada mais havendo a constar, lavro a ata que vai por mi~ .à.1.'r:/)na~a. Demais assinaturas encontram-

"'''' livm p,ópcio. C,,,,,;nho, 15 d, "'''ço d, 2018. ~1JWt

---I
--I
____ I

I

,•.....

I Ata n001/2018 .

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se na Sala de

Reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, os conselheiros do CACS - FUNDEB

(Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - Fundo de Manutenção e
I

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), para reunião
I

.. ordinária. A reunião iniciou com a presidenta dando as boas vindas aos Ipresentes, em seguida,

passou-se a leitura e análise das despesas realizadas com o recurso do FUNDEB, no mês de

março/18. A documentação analisada foi a seguinte: Balancete da Receita' Balancete da Despesa;

Extrato da C~nta; Extra~o Ba~lcário; Demonstrativo de ~rrecadação 1ederal e Rela~ório de

Empenhos. Nao houvj dIscussoes, porque as despesas refenam-se a pag~mento de venCImentos,

encargos, Previdência, Plano de Saúde e vale refeição. Sendo assim, as despesas foram aprovadas

por unanimidade. Nadl mais havendo a constar, lavro a ata que vai por 'mimf' a~sinada. Demais

assinaturas encontram-se em livro próprio. Carazinho, 19 de abril de 2018. I~I. l? fl
{/ J-eO-V



Ata nOO5"/2018

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às nove horas, reuniram-se na Sala de
i

Reuniões da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, os conselheiros do CACS - FUNDEB

(Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da 1ducação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), para reunião

ordinária. A reunião ihiciou com a presidenta dando as boas vindas aos presentes, em seguida,

passou-se a leitura e lanálise das despesas realizadas com o recurso do FUNDEB, no mês de

abril/I 8. A documentdção analisada foi a seguinte: Balancete da Receita; Balancete da Despesa;
I

Extrato da Conta; Extrato Bancário; Demonstrativo de Anecadação Federal e Relatório de

Empenhos. Não houJe discussões, porque as despesas referiam-se a pagamento de vencimentos,

encargos, Previdência,1 Plano de Saúde e vale refeição. Sendo assim, as despesas foram aprovadas
I

por unanimidade. Nada mais havendo a constar, lavro a ata que vai por n).irIJ~ssifiada. Demais

'";0''''''''' ,noont"m]" ,m Ii"o p'6p'io. C""",inho, 17 de m,io de 201&. ~r:kJ./
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lEI MUNICIPAL N.06.631, DE 11 DE OUTUBRO DE 2007

Dá nova redação ao art. 20 da Lei
,Municipal n.° 6.534107.

ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ES-

TADO DO RIO GRANDE DO SUL.

Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1° O artigo 2° da Lei Municipal n.o 6~534/07,que Dispõe sobre a criação do

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Sdcial do Fundo de Manutenção e Desen-

volvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-Conselho do

FUNDEB passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 2° O Conselho a que se refere o a~~titui~:,pôí'llM~'-
b1ô&~, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e
indicação a seguir discriminados:

-~ ,-

I) ,~~n!lt~-g~er :~Municjpa.l, dos quais pelo
menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão equivalen-
te;

11)um representante dos professores da educação básica pública;
111)um representante dos diretores das escolas básicas públicas;
IV) um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas

básicas pública?_ ,
V)'4ols representantes dos pals de alunos da educação básica pública;
VI)@ representantes dos estudan~ da educação básica pública, um

dos quais indicado pela entidade de estudantes sequndaristas;
VII) um representante do Conselho M~nicipal de Educação; e
VIII) um representante do Conselho Tutelar.

'.~:Os membros do Conselho previstos no caput deste artigo serão indi-
cados até vinte dias antes do término do manda~ dos conselheiros anteriores:

1- pelo dirigente do órgão municipal e das entidades de clas-
se organizadas, nos ~asos das representações dessas ins-
tâncias;



1I-

III-

"

2

nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos
e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou. enti-
dades de âmbito municipal, em processo eletivo organiza-
do para esse fim, pelos respectivos pares;

no caso de representantes de professores e servidores, pe-
las entidades sindicais da respectiva categoria.

~ 20 Os conselheiros de que trata o caput deste artigo deverão guardar vin.
culo formal com os segmentos que representam; devendo esta condição constituir-se
como pré-requisito à participação no processo previsto no ~1°.

~3° Na hipótese de inexistência de :estudantes emancipados, representa-
ção estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito a voz.

j>~~~~:~."., •. !.R~~.,ç.~~Jª,eéUtivodi:$ignaraóS'J,nwgrátl-
s~~~!~

~ 50 São impedidos de integrar o Conselho do FUNDEB:

I - cônjuge e parentes consangüineos ou afins, até terceiro grau, do Prefei-
to e do Vice-Prefeito, e dos Secretários Municipais;

" - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou con-
sultoria que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos re-
cursos do Fundo, bem como cônjuges, parentesconsangüineos ou afins, até terceiro
grau, desses profissionais;

-, 111 - estudantes que não sejam emancipados, e
IV - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
âmbito do Poder Executivo Municipal; ou

b) prestem serviços terceirizados ao ()oder Executivo Municipal". (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2007.

ALEXANDRE A. GOELL-
NER

Prefeito
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Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

'SOLDE MARIA DIAS
Secretária da Administração
SMEC/CBS
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CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
Criado em 22 de dezembro de 2015, através da lei Municipal nº 8.041

OF. 01/18/ CMTE Carazinho, 12 de junho de 2018.

Para: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
AlC Lucas Gabriel Lopes

Ref.: Resposta ao pedido de informação

Prezado Senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste responder

ao pedido de informação do Vereador Ivomar de Andrade, informando que:

- O Conselho Municipal de Transporte Escolar, foi criado através

da Lei 8.041 de 22 de dezembro de 2015, mas a portaria de designação dos

membros para compôr o Conselho foi expedida em 25 de abril de 2017. A

primeira reunião aconteceu em meados de junho/17 e procurou-se reunir

bimestralmente conforme previsto no Regimento. Em anexo, cópia das atas e

cronograma de reuniões para o ano de 2018.

- Os conselheiros são bastante assíduos. Em anexo a listagem

das presenças.

- Em anexo, cópia da Portaria nO736 de 05 de dezembro de

2017, que altera a portaria nO272 de 25 de abril de 2017 e que estabelece

quais os segmentos que farão parte do Conselho Municipal de Transporte
Escolar.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Gjlna~90 Leal
pre~d~nte do CMTE



ATA N° 01/2017

AOS}llintee seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no
.Gabinete da Secretária Municipal de Educação e Cultura, ocorreu a primeira
reunião do Conselho Municipal de Transporte Escolar, criado por meio da Lei
Municipal nO8.041, de vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze e efetivado por
meio da Portaria de nomeação n° 272, de vinte e cinco de abril de dois mil e
dezessete. O Conselho está constituído em conformidade com o artitlo dezoito, da
lei que o cria: Representantes do Departamento Municipal de Trânsito: Luís
Gervásio Silveira Leite - titular, Alexandre Kochenborger. - suplente;
Representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Serviços Rurais: João
Batista Gonçalves de Almeida - titular, Carla Beatriz ...Fiebig - suplente;
Representantes do FUNDEB: Viviane Harnisch Neuhaus e Gilnara Camargo L:.eal_
titulares, Paulo Roberto Schaefer e Luciana Basso - suplentes; Representantes da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura: Serenita Fátima Rossetto - titular e
Gisele Camargo Fiebig - suplente. Nessa primeira reunião estiveram presentes a
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sandra Verônica da, Maia Citolin e os
membros titulares e suplentes do conselho. A secretária Sa,m:lra conduziu os
trabalhos desta primeira reunião, dando inicialmente as boas vindas a todos e
colocando o quanto a atual Administração acredita na gestão púbficacompartilhada
e democrática, ou seja, na efetiva participação dos diferentes conselhos e suas
respectivas áreas de atuação, como forma de qualificar o serviço público,
garantindo os princípios de gestão previstos na Constituição Federal: legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A ~eguir foi apresentada aos
presentes a Lei Municipal nO 8.041, que institui. o Serviço Público Municipal de
Transporte Escolar no município, cria o Conselho Municipal de Transporte Escolar e
dá outras providências, sendo a mesma lida e amplamente discutida pelos
presentes, com ênfase no Capítulo 11, que trata sobre o Conselho, definindo suas
atribuições, competências, periodicidade de reuniões, duração do mandato, entre
outros aspectos. O grupo destacou as inúmeras atribuições do Colegiado e seu
papel bastante importante na efetivação do transporte escolar, considerando suas
funções consultiva, deliberativa e de assessoramento ao Poder Executivo, nas
questões do transporte escolar. A seguir, passou-se à eleição do Presidente, Vice-
Presidente e Secretário do Conselho, havendo consenso por: Gilnara Camargo
Leal, presidente; Luis Gervásio Silveira Leite, vice-presidente e Viviane Harnisch
Neuhaus, secretária. Embora haja previsão legal de nessa primeira reunião o
conselho já aprovar o seu regimento interno, optou-se por marcar uma reunião
extraordinária para o mês de julho, a fim de aprovar o mesmo, uma vez que essa
reunião inicial objetivava o primeiro contato entre os conselheiros bem como o
estudo da lei nO8.041. Nada mais a constar, lavro a presente ata, assinada por
mim, secretária do conselho, sendo as demais presenças registradas em livro
próprio.\JJJ\'to..r1\R..,~. À)~) •



I - ATA N° 02/2017

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta
- minutos, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ocorreu uma
- reunião ordinária do Conselho Municipal de Transporte Escolar, com a presença de
- titulares e suplentes do conselho, à exceção da conselheira suplente Carla Fiebig, a
_ qual justificou a ausência. A reunião foi conduzida pela presidente do conselho,

Gilnara Camargo Leal, tendo como pauta: a leitura da ata da primeira reunião,
I - realizada pela secretária do conselho, e a seguir, os conselheiros analisaram a

- sugestão de regimento apresentada, a qual foi amplamente discutida e cujas
- alterações serão compiladas e reapresentadas, para votação final do colegiado na
_ próxima quarta-feira, dia seis de setembro, nesse mesmo loca! e horário,

constituindo-se essa reunião como extraordinária, convocada com a finalidade de
aprovação do regimento interno. Ao longo das discussões, o colegiado deliberou

- pelos seguintes encaminhamentos: I) encaminhar ofício à SMEC sugerindo
- alteração na composição do conselho, sendo que para essa alteração há a
- necessidade de encaminhar projeto de lei à Câmara. Com vistas a ampliar a

participação dos diferentes segmentos no conselho e enriquecer a participação
social na gestão do serviço, sugeriu-se a inclusão de um diretor de escola
municipal, cujos alunos sejam atendidos pelo Serviço Municipãr de Transporte

- Escolar, um representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
~ APAE, usuári~ do transporte escolar; um pai de aluno que utiliza o serviço e um

-----.-". -
_ representante qo, ~ Tutelar, e respectivos suplentes, totalizando dezoito

membros; 11) ,encaminhar ofício à SMEC sugerindo que seja formalizado o Termo de
Colaboração, com o Governo Estadual em relação ao transporte escolar oferecido

- pelo_município aos alunos do Ensino Médio da rede estadual, como contrapartida
- ao transporte dos alunos da Educação Infantil das turmas atendidas em escolas
- estaduais e realizado pelo estado do RS. Ainda em relação à possibilidade de o

município retomar o convênio para transportar os alunos da rede estadual,
entendeu-seque em conformidade com o artigo 22, da Lei Municipal nO8.041/2015,
é atribuição do CMTE emitir parecer sobre a questão, o que vai ser levado à SMEC.

- Nada mais a constar, lavro.a presente ata, assinada por mim, secretária do
conselho, sendo as demais presenças registradas em livro próprio. ~ i.e . ..JwD.~

. - -_ ...- ,

------1=
I



I~- ~ ~~~-~._-~Hi .... ATA N° 03/2017 ,_.

HAos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta :-~,
tJiminutos, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ocorreu uma :--.

, , ,

, i!reunião extraordinária do Conselho Municipal de Transporte Escolar - CMTE, com a ,__ ~
;---ti ,

. !'presença de titulares e suplentes do conselho, à exceção da conselheira suplente:
1Carla Fiebig, a qual justificou a ausência. A reunião foi conduzida pela presidente !-~
~:do conselho, Gilnara Camargo Leal, tendo como pauta exclusiva a aprovação do '-' -
~regimento interno do CMTE, o qual, tendo sido aprovado por todos os presentes, !-_

I . .

~,será encaminhado ao Prefeito para publicação de decreto executivo de ,_~ I

: 'homologação. Nada mais a constar, lavro a presente ata, assinada por mim,
r---:-'secretáriado conselho, sendo as demais presenças registradas em livro próprio. ~-_.~
-' ~~ ""lli~ub=MI ---,-

ATA N° 04/2017-,
-+ Ao dia primeiro do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às rtlo'vehoras, no--

,Auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ocorreu' uma reunião
• ordinária do Conselho Municipal de Transporte Escolar. A reunião fOi conduzida

i pela presidente do conselho, Gilnara Camargo Leal, tendo como paútá: a leitura da
' i. •

~ ata da última reunião; a apresentação da nominata dos novos conselheiros --.
~ (Portaria n° 736, de 05 de dezembro de 2017), conforme solicitação encaminhada à __ .
--l Prefeitura, a partir da reunião do Colegiado no mês de agosto e aprovada pela __ .

; Câmara de Vereadores, por meio da Lei Municipal nO8.273/2017: diretor de escola
~ municipal, cujos alunos sejam atendidos pelo Serviço Municipal de Transporte
-i- Escolar - titular: Rosane Terezinha Oezingrini Panke, EMEF Patronato Santo -"-,,

--;-Antônio; suplente: Iara Regina Heiss Schroeder, EMEI São Lucas; um - .
i representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, usuária __

-r do transporte escolar - titular: Simone Brusque, suplente: Franciele Gomes .
--+ Guimarães; um pai de aluno que utiliza o serviço - titular: Gilberto Amo Bins; --,
~ suplente: Andreia Juliana Wahl; e um representante do Conselho Tutelar - titular: --.
--;-Édipo Estery Monteiro e suplente: Adriana Ferreira Hartmann; e Alexandre - ".
_ Kochenborger, conselheiro agora titular, que completa o mandato do conselheiro __ ,

Sr. Luis Gervásio Silveira Leite, falecido no mês de setembro. A seguir, passou-se à __
leitura e discussão de correspondência encaminhada ao conselho pela Secretária

~ Municipal de Educação, que trata de Parecer da Unidade Central de Controle
--t Interno do município acerca do serviço de transporte escolar municipal. A partir das --,
-l observações' constantes no Parecer, o Colegiado entendeu a necessidade de --.
~ intensificar sua atuação e com isso, a título de experiência, definiu que para o ano __ .

de dois mil e dezoito, as reuniões do conselho serão mensais, na segunda
l.segunda-feira de cada mês, com início em março, dia treze. Ainda, sobre a
--i Comissão para Fiscalização do. Serviço Municipal de Transporte Escolar, já --.
~existente, e de nomeação por Portaria do Executivo Municipal, o Colegiado entende- .....,
--'que a mesma deve ser formada, basicamente, por membros do conselho, e ficando __ .



T
assim formada: do Departamento Municipal de Trânsito: Alexandre Kochenborger I I

__ (Con~e.lhelr~) e ~Iogo Bottega; da Secretaria Municipal de f.gricultura e Serviços r-t-
_ Rur~I~. Joao Batista ?onçalves de ~Imeida ~ ~arla Beatrizl Fiebig; da Secretaria ~..i..

Municipal de Educaçao e Cultura: Cmara Cnstlane S. Rein/:lhr (responsável pelo"
- s~to: de transport~ escolar da SMEC, a partir de)aneiro de 2d18) e Gisele Camargo
- Fleblg (conselheira); do Conselho Tutelar: Edipo E. Mdnteiro e Adriana F:-t
_ Hartmann; da Associação de Pais e Amigos dos Excepcio~lais - APAé, simon~d
_ Brus.que e Franciele G. Guimarães; ,dos pai~: Gilberto A. Bin~ e Andreia J. Wahl. A ,

noml~ata com esses membros sera encaminhada ao Prefeito, para apreciação e . i

- de:enmen~o ..De~id~ ao falecimento do conselheiro e vice-pre~idente do CMTE, Sr.4
- LUISGervasl~ SilveIra Leit~, fez.-se a escolha de. n~vo vice-prJ~sidente, sendo eleitat+.!'. .
-- por aclamaçao a conselheira Glsele Camargo Fleblg. Nada ~ais a constar, lavro a '
_ presente ata, assinada por mim, secretária do conselhd, sendo as demais.
_ presenças~_egistradas em livro próprio. ~):vlL'J'~L c\l ,J _\CL\.\)\(l~U '1-

ATA N° 01/2018 I ~.

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito, àsl quatorze horas, no _~
Auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, i ocorreu a primeira I'
reunião anual e ordinária do Conselho Municipal de Transport~ Escolar. A reunião -,
foi conduzida pela presidente do conselho, Gilnara Camargb Leal, tendo como -r--
pauta: a leitura da ata da última reunião; Portaria nO762, de 118de dezembro de +
2017, que designa membros para comporem a Comissão Ide Fiscalização do .
Transporte Escolar e revoga a Portaria nO360/2015, tendo ficado assim constituída:
d~ Departamento Municipal .de Trâ~~ito: Alexan~re Kochenbdrg.er (consel.heiro) _e I

Dlogo Bottega; da Secretana Municipal de Agricultura e Serviços RuraiS: Joao -I--
Batista Gonçalves de Almeida e Carla Beatriz Fiebig; da Sedretaria Municipal de -1-
Educacão e Cultura: Cinara Cristiane Schulz Reinehr e Gisble Camargo Fiebig ~_~
(conselheira); do Conselho Tutelar: Édipo E. Monteiro e Adrian1aFerreira Hartmann ~
(conselheiros); da Associação de Pais e Amigos dos Excepcion1ais- APAE, Simone -I
Brusque e Franciele Gomes Guimarães (conselheiras); dos pa+ Gilberto Amo Bins -r-
e Andreia Juliana Wahl; apresentação da responsável pelo tr'ansporte escolar da --t--
SMEC a partir deste ano- Cinara C. S. Reinehr e leitura da P?rtaria nO707, de 27 +--
de novembro de 2017, a qual designa a servidora para atuar como fiscal de -+--
contratos administrativos para o Transporte Escolar terceirizJ,do; apresentação e J-
aprovação do calendário de reuniões do conselho para este a?o; apresentação do . I
Plano Municipal de Transporte Escolar para o ano de 2018; relatos, pela t-
responsável pelo transporte escolar, sobre o processo de conc~.lrrência pública para F
contratação de transportadores terceirizados, o qual está em' ~ndamento desde o
dia 18 de janeiro e para o qual já houve diversas impugnaçq>es, não tendo sido
ainda, finalizado. Nada mais a constar, lavro a presente ata,1assinada por mim,
secretária do conselho, sendo as demais presenças registradasiem livro próprio. 'fu-

I . i



ATA NQ02/20'181

~
I1-
It
t
I

~

t
I

I

I

I

I

,
I,

I
,
I,

I

-+-

-I
J

I

i

I

I
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no
Auditório da Secretarfia Municipal de Educação e Cultura, ocorreu a reunião
ordinária do Conselhd Municipal de Transporte Escolar. A reunião foi conduzida
pela presidente do coMselho, Gilnara Camargo Leal, tendo como pauta: a leitura da
ata da' última reuniãd; a apresentação da Ata de Julgamento e Habilitação da
Concorrência Pública 'rQ02/2018 e a análise dos resultados em consonância com o
Plano Municipal de Transporte Escolar para as linhas terceirizadas; a previsão de .
monitores nos valorE~s considerados e que serão contratados a partir da
concorrência pública, kendo destacado que uma das atribuições do conselho é a

I
análise e deferimento da utilização desses monitores no transporte escolar; assim,

I

o pedido da SMEC para que todas as linhas terceirizadas contem com o monitor foi
, I

analisado e deferido pelos presentes; considerando que há pré-requisitos para a
i

atuação como monitor) o conselho também solicitou a SMEC que reforce, junto aos
terceirizados, a observ1ância desses critérios; os conselheiros entendem necessário
também a orientação í~OSusuários do transporte escolar, sendo que para isso, vai
se pensar na confecç~ão de uma cartilha com regras parra o uso do serviço, as
quais serão, na medidé~do possível, entregues pelos conselheiros em reuniões das
escolas; uma vez que houve alteração na composição do conselho, vai ser
providenciada a alter?çãO do regimento interno. Nada mais a constar, lavro a
presente ata, assinada por mim, secretária do conselho, sendo as demais
presenç:~s registradas ~m livro próprio. ~S:()-LCLtn.1L -J(.o)Í<'--LL~':J
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CONSELHO MUNICIPAL DE DO TRANSPORTE ESCOLAR
Criado em 22 de dezembro de 2015, através da Lei Municipal nO8.041

CRONOGRAMA DE REUNiÕES ORDINÁRIAS

- CONSElHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR- 2018

MÊS DATA HORÁRIO LOCAL

MARÇO 12 14 HORAS SALA DE REUNiÕES DASMEC

MA!OJur./tic li J:1'. 14 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

JULHO 9 14 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

SETEMBRO 10 14 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

NOVEMBRO 12 14 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC

DEZEMBRO 20 14 HORAS SALA DE REUNiÕES DA SMEC
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PORTARIA N° 736, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

D,ESIGNA membros para comporem o
Oonselho Municipal de Transporte
Escolar e revoga a Portaria n027212017.

o PREFEITO DO MUNICípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei
Municipal nO8.273/17, DESIGNA os membros abaixo relacionados para comporem o
Conselho Municipal de Transporte Escolar e revoga a Portaria n0272/2017.

REPRESENTAÇAO TITULAR SUPLENTE
Dep. Municipal de Trânsito Alexandre Kochenborger
Secretaria da Agricultura João Batista G. de Carla Beatriz Fiebig

Almeida
FUNDEB Viviane Hamisch Paulo Roberto Schaefer,Neuhaus, Gilnara Luciana Basso

Camargo Le~1
Secretaria de Educação e Serenita Fátima Rosseto Gisele Camargo FiebigCultura

Repres. Diretor Escola Rosane T. D. Panke Iara Regina H. SchroederMunicipal

Escola Laços de Ternura Simone Brusque Franciele Gomes
Guimarães

Conselho Tutelar Edipo Estery Monteiro Adriana Ferreira Hartmann
Representante dos pais Gilberto Amo Bins Andreia Juliana Wahl

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2017.

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

" ~

~~
Lori Luiz Bole . a
Secretário d AdministraçãoDO

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nO1264, Centro

TeIAfnn". 1'Wl\ 1:1.1'L"c::oa I .•.•_ .••.;:1. .lt_': .••.••__ _ ••

http://www.carazinho.rs.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO "",,,,,-'---

SECR ETA R I A D E P LA N E J A M EN TO, U RB Mí !JSrM;,9d2C~ré.::j:1h(\
E O B R A S P Ú B L I C A S $ê,~:f_:,-:?.;~~,11""!'~~rzçãc

1 9 JUN 2018

MEMO nº : 051/2018

DATA : 13/06/2018

~":"-:: , - ,'- " .:..:.'lia
REGEv,- <, ... ,-.

DL :Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

PARA : Secretaria Municipal da Administração

REFERÊNCiA : OP 093/2018 da Câmara Municipal de Carazinho.

Prezados Senhores:

Em resposta ao OP 093/2018 da Câmara Municipal de Carazinho-RS, do
Vereador Ivomar de Andrade - PTB, referente ao Conselho do Fundo Municipal de
Gestão compartilhada. Informamos que o mesmo foi criado conforme Lei
Municipal nO7.272, DE 28/12/2010 Art. 8° que segue abaixo:

Art. 8° Fica autorizado a criação do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada,
com o objetivo de garantir, de forma prioritária, investimentos em esgotamento
sanitário no Município e contribuir com o acesso progressivo dos usuários ao
saneamento básico e ambiental compreendido em sua integralidade, regendo-se
pelas regras contidas na presente lei, no contrato de programa e regulamento
próprio.

S 1° Os recursos que constituirão o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada
serão decorrentes de:

I -100% (cem por cento) do faturamento mensal proveniente dos serviços de
esgotamento sanitário gerado no município contratante, descontados os tributos
(COFINS; PASEP; IRPJ e CSLL ou outro tributo que venha a incidir direta ou
indiretamente sobre o faturamento), assim como a inadimplência;

11 - 5% (cinco por cento) do faturamento mensal proveniente dos serviços de
fornecimento de água e serviço básico gerado no município contratante,
descontados os tributos (COFINS; PASEP; IRPJ e CSLL ou outro tributo que
venha a incidir direta ou indiretamente sobre o faturamento), assim como a
inadimplência;

111 -Valores decorrentes de arrecadações das penalidades de multa aplicadas pelo
município aos usuários que não se conectarem as redes coletoras de esgoto,
conforme Lei Municipal;

IV -Valores decorrentes de aplicações da penalidade de multa prevista no Contrato
de Programa (cláusula 29 e anexo 111);e

V - Aportes de recursos realizados pelas partes e recursos externos, onerosos ou
não.

S 2° O Fundo de Gestão Compartilhada deixará de receber recursos quando a
CORSAN atingir a universalização das economias ligadas com esgotamento
sanitário, em relação às economias faturadas de água, na área urbana da sede do
município, desde que possíveis de se lígarem à rede coletora, ou a qualquer

Av. Flores da Cunha, 1264 - Centro - Carazinho-R5 - Cep:99.500-000
Tel. Pret.: (54)33312699
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tempo em comum acordo entre as partes contratantes. Uma vez extinto o FMGC,
a CORSAN assume a continuidade da universalização, incluindo a manutenção,
reformas e adequações técnicas dos sistemas instalados.

Informamos que as funções exercidas pelos conselheiros estão de acordo
com a PORTARIA N° 061, DE 20 DE JANEIRO DE 2017, abaixo citada:

Art.1° A Comissão deverá anotar, em registro próprio, todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato CP-200 determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
t 1° As decisões ou providências que ultrapassarem a competência da Comissão,
inclusive o aditamento do contrato, deverão ser solicitadas à autoridade superior
em tempo hábil para adoção das medidas cabíveis.
t 2° Em caso de descumprimento contratual, a Comissão deverá informar
imediatamente a autoridade superior, para adoção das providências necessárias,
inclusive a abertura de processo administrativo especial para a aplicação de
sanções e rescisão contratual, se for o caso.
Art.2° A Comissão poderá solicitar, a qualquer tempo, a contratação de terceiros
para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes para o desempenho das
suas atribuições.
Parágrafo único. A Comissão também poderá realizar diligências, bem como
solicitar parecer técnicos ou jurídicos, que forem necessários para o regular
desempenho das suas atribuições.
Art.3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art.4° Revogam-se as disposições das Portarias 838/16 e 951/16.

Fazem parte deste conselho na data atual os seguintes membros, Daniel
Schu, Giovanni Fiorese, Marli Terezinha Van Riel, bem como os detentores dos
cargos de Secretário do Planejamento, Secretário da Fazenda, Secretário da
Administração, Secretário do Desenvolvimento e Diretor de Meio Ambiente.

Informamos ainda que foram realizadas 09 (nove) reuniões no decorrer de
18 de julho de 2016 à 14 de maio de 2018, segue em anexo as Atas das
respectivas reuniões.

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos a disposição para quaisquer

esclarecimentos.

Atenciosamente:

~~ddU
Vanderl isep irirdello

Secretária Municipal de Planejamento,

Urbanismo e Obras Públicas

DMG

Av. Flores da Cunha, 1264 - Centro - Carazinho-R5 - Cep:99.500-000
Tel. Prel.: (54)33312699
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ATA001/2018

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTllHADA)-

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 20/04/2018

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSANCARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS: Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel, Antonio Azir, Aldomir Antonio
Santi, Alexandre dos Santos de Oliveira, Gilmar José Skowronski

PARTICIPANTE: Camila Huning; Rudney Cracco, Giovanni Fiorese;

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentar e aprovar a prestação de contas do terceiro
trimestre/Z017, período julho à setembro/Z017, relativas a utilização dos recursos do FMGC.
recursos da conta investimento b) Apresentar e aprovar a prestação de contas do quarto
trimestre/Z017, período outubro à dezembro/Z017, relativas a utilização dos recursos do
FMGC- recursos da conta investimento; c) Obter informação da origem dos recursos que serão
investidos nas obras de esgotamento em andamento e previstas, se os recursos serão ou não da
conta investimento; d) Agendamento da próxima reunião do FMGC-Carazinho.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

a) Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas do terceiro trimestre/Z017,
período julho à setembro/Z017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da
conta investimento, com Demonstrativo de Créditos anexados a presente ATA.

b) Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas do quarto trimestre/Z017,
período outubro à dezembro/Z017, 'relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da
conta investimento, com Demonstrativo de Créditos anexados a presente ATA.

c) Ficou acordado que a será demandado aos departamentos competentes a informação das
origens dos recursos que estão sendo aplicados em cada uma das obras em andamento e
previstas para o SESCarazinho.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reu '-0, da qual será
lavrada a ATAque depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

Vanderlise Girardello '~r.tit!lJ Aldomir A. Santi

.4/
, //,'/ ~_.

Marli Van Riel }-ICYl.!.wrol ;lé...! ./ / Alexandre dos S, de Oliveira .~

~. /\./~~./ /
Arltônio Azir~' \. Gilmar J. Skowronski ~L1

~~

G;O"""'~Fi".,';;,~"l"~; ~~,
J;
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ATA 002/2018
, ..
REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO M~NICIPAL DE GESTAO COMPAR~ILHADA)-

REUNIÃO EXT~AORDINÁRIA

DATA: 14/05/2018

LOCAL:UNIDADESANEAMENTODA CORSANCARAZINHO- Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS:Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel, Antonio Azir, Aldomir Antonio
Santi Jose Cirineu Bergoli, Gilmar José Skowronski::, .

I.

PARTICIPANTE:Camila Huning; Rudney Cracco; Estevão de Loreno; Luis Fernando Cavalheiro
li

1. A presente reunião extraordinária objetiva:. a) A deliberação da solicitação apresentada pela
Prefeitura Municipal de Carazinho para utilização no ano de 2018 dos recursos da parcela de
30% do FMGC sob gestão da Prefeitura Municipal de Carazinho para aquisição de 120
Containers para recolhimento mecanizado de lixo, sendo 100 containers para coleta de lixo
orgânico e 20 para coleta de lixo seletivo, através de Registro de Preço elaborado pelo,
Município de Carazinho, com valor unitário aproximado de R$ 5.535,00.

Idomir A. Santi

José Cirineu Bergoli

Vanderlise Girardello

Aot?"'0A"1-(-+-'-"...•:'-..---------------------~-

Camila HUning,_..••g2,...,..'I"- _

Rudney Cracco ~

~

~. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)

aprovou, por unanimidade a utilização i dos recursos até o valor dispopível na conta
referente a parcela de 30% do FMGC sob gestão da Prefeitura Municipal de Carazinho cujo
o saldo em 14/05/2018 é de R$ 282.000,00 (duzentos e oitenta e dois mil Reais), bem
como os recursos decorrente dos depósitos futuros na conta do FMGC sob gestão da
Prefeitura !VIunicipal de Carazinho, relativos ao período de maio a agosto de 2018 para
aquisição de Containers para recolhimento mecanizado de lixo para coleta de lixo
orgânico para coleta de lixo seletiv(), através de Registro de Preço elaborado pelo
Município de Carazinho.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente nião, da qual será
lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Cansei iros e Participantes:

1



ATA001/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO- REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 27/01/2017

LOCAL: UNIDADE SANEAMENTO DA CORSANCARAZINHO - Rua Polidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS:Marli Terezinha Van Riel, Maria Martins da Silva Meyer, Camila Huning, Ermógenes

Bodanese, Antônio Azir

PARTICIPANTES: Alexandre Capitâneo, Rudney Cracco

1. ASSUNTOS ABORDADOS:
1.1. A presente reunião objetiva: a) Definição da Coordenação do FMGC- Carazinho para o ano de 2017;

b) definição do cronograma de reuniões para o ano de 2017; c) Definição de ações para corrigir o
problema de uso indevido das redes de esgotamento no bairro Vila Rica, Medianeira e Braganholo;
d) Avaliação de liberação de recursos do FMGC- Carazinho parcela da gestão da Prefeitura para
execução de uma contenção em alvenaria junto a Rua Candinha área esta sob risco de
desmoronamento; e) Avaliação jurídica da utilização de reursos do FMGC- Carazinho parcela da
gestão da Prefeitura para aquisição de novos containers de Lixo; f) Definição da prestação de
contas do ano de 2016; g) Planejamento de aplicação dos recursos para o ano de 20l7;

g)

1

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)

deliberou por maioria pela indicação da coordenação no ano de 2017 a ser coordenada pelo

Conselheiro Ermógenes Bodanese;
b) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)

definiu as datas para reunião do FMGC- Carazinho como sendo todas as primeiras sextas-feiras
de cada mês, a partir de março/2017 até o mês de dezembro/2017;

c) Foi deliberado por maioria que será efetuada uma ação conjunta entre- a Corsan e o
Departamento de Meio Ambiente, ainda no mês de fevereiro/20l7 com o intuito de verificar os
usuários que obedeceram a notificação emitida em 2016 pela Corsan e se desligram da rede de
esgoto. Para os que não se desligaram a Corsan emitirá a multa prevista no RSAEde interligação
indevida à rede de esgoto e o Departamento de Meio ambiente efetuará a orientação aos
usuários dos procedimentos corretos de destinação do efluente sanitário;

d) Foi deliberado por maioria que a Prefeitura efetuará o projeto e orçamento para quantificar os
valores necessários à execução de uma contenção junto a Rua Candinha. Após a apresentação
dos valores, a ser apresentado na próxima reunião, em março, o conselho do FMGC- Carazinho
avaliará a disponibilidade de recursos para a sua execução; /1

e) Foi deliberado por maioria que a Prefeitura efetuará o projeto e orçamento para quantificar os f';
valores necessários à aquisição dos containers. Após a apresentação dos valores, a ser /
apresentado na próxima reunião, em março, o conselho do FMGC- Carazinho avaliará a

disponibilidade de recursos para a sua execução; ~
f) Ficou definido pelos conselheiros que a avaliação da prestação de contas do ano de 2016 será ~ 0

efetuada na próxima reunião, com apresentação dos extratos das contas sob gestão da Corsan e

da Prefeitura Municipal;
Ficou definido que o planejamento para utilização dos recursos do FMGC- Carazinho para o ano

de 2017 será apresentado na próxima reunião;
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ATA 002/2017
REUNIÃO FMGC - CARAZINHO - REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 07/03/2017

LOCAL: PREFEITURAMUNICPAL DECARAZINHO - Av. Flores da Cunha, 1264

CONSELHEIROS:Marli Terezinha van Riel, Maria Martins da Silva Meyer, Ermógenes 8odanese,.

Gilmar José Skowronski , Antônio Azir

PARTICIPANTES:Alexandre Capitânia

1. ASSUNTOSABORDADOS:
1.1. A presente reunião objetiva: a) Apresentação de projeto e orçamento necessários a

aquisição de contêineres; b) Divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico

(PMSB) no Site da CORSAN; c) Avaliação de liberação de recursos do FMGC para a

elaboração de material informativo (cartilha) com orientação a população; d)

Avaliação de liberação de recursos para a aquisição de equipamento que identifica a

perda de água na rede de distribuição; e) Avaliação da prestação de contas do Fundo

de Gestão Compartilhada do ano de 2016, sob gestão da CORSAN e Prefeitura

Municipal de Carazinho;

2. DELIBERAÇÕESTOMADAS:
a) Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de carazinho/RS

(FMGC) deliberou por maioria que fica autorizada a liberação de recursos para a

aquisição de contêineres e autoriza a abertura de processo Iicitatório;

b) Foi deliberado encaminhamento de solicitação para que a CORSAN publique no Site
da mesma o PMSB, (Plano Municipal de Saneamento Básico) de carazinho, como

mais uma forma de acesso a população;
c) Foi deliberado por maioria que a Prefeitura efetuará projeto e orçamento para

quantificar os valores necessários a promover a elaboração de material informativo

(cartilha), de orientação a população de disposição adequada e cuidados com o Meio

Ambiente. Acrescida a importância do PMSB com seu endereço eletrônico;
d) Foi deliberado por unanimidade a aquisição de equipamento para detectar fugas de

água ( Geofone eletrônico) com os recursos do FMGC. O equipamento será adquirido

pela Prefeitura Municipal e cedido para uso da eorsan.
e} Foi retificada a prestação de valores do Fundo de Gestão Compartilhada, de Saldo

referente a ATA 006/2016 onde constam R$ 1.054.231,29 o saldo correto é de R$

3.822.954,72.



1. ASSUNTOS ABORDADOS:

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

LOCAL: Av. Flores da Cunha, 1264 - Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento

ATA003/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO- REUNIÃO ORDINÁRIA...

1.1. A presente reunião objetiva: a) A validação dos projetos chamados Projeto 001/2017 Programa de
Redução de perdas de água no município e Projeto 002/2017 Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Urbanos. O projeto chamado Ações de Educação Ambiental deverá ser apresentado
pelo Departamento de Meio Ambiente na próxima reunião ordinária para validação deste Conselho.

CONSELHEIROSpresentes: Ermóneges Bodanese, Gilmar José Skowronski, Antonio Azir Salles, Maria

Martins da Silva Meyer, Marli Terezinha Van Riel.

DATA: 11.04.2017

';._,>:~

a) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)
verificou a conformidade dos projetos apresentados e os aprovou por unanimidade dos presentes.
Os projetos deverão ser encaminhados para elaboração dos termos de referência e contratação

imediata nas modalidades previstas na legislação vigente.

Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

/t::"

tônio Azir Pereira Salles

M"~~ Silva Meyer

LIrX'i, ~CI" {2~1
~rfi'Terezinha Van

Aldomir Antônio Santi

1
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ATA004/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTllHADA)-
REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA:11/08/2017

LOCAL:UNIDADESANEAMENTODA CORSANCARAZINHO- RuaPolidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS:Maria Martins da Silva Meyer, Marli Terezinha Van Riel,Aldomir Antonio Santi,
Alexandre dos Santos de Oliveira, Gilmar JoséSkowronski

PARTICIPANTE:Rudney Cracco,Alexandre Capitânio

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentação do extrato do FMGC-Carazinho,parcela do
Município até 10/08/2017; b) Apresentação do andamento do processo Iicitatório para
aquisição de container de coleta de lixo; c) Solicitação por parte da Prefeitura de celebração de
Contrato de Cessão de Uso do Geofone Eletrônico adquirido pelo FMGC conta Município para
utilização em pesquisas no Município de Carazinho; d) Solicitação de definição do logotipo da
Corsan que deverá ser fixado nos container's e caminhão; e) Solicitação pelo Município de
modelos e de materiais para divulgação de ações de saneamento; f) Solicitação pelo Município
de possibilidade de apresentar na próxima reunião ações de saneamento que possam ser
sanadas através de recursos do FMGC-Carazinho; g) Validação do projeto chamado de Ações de
Educação Ambiental apresentado pelo Departamento de Meio Ambiente; h) Apresentação
informações de áreas com deficiência de abastecimento de água; i) Revisão do cronograma de
reuniões mensais para bimestrais; j) Agendamento da próxima reunião do FMGC-Carazinho.

Z. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) Foi apresentado o extrato da conta sob responsabilidade do Município, com saldo de R$

851.907,81 (Oitocentos e cinquenta e um mil, novecentos e sete Reais e oitenta e um
centavos), em 10/08/2017, conforme cópia anexada;

b) Foi informado pelo Município de que já foram adquiridos 100 container's de coleta de lixo
conforme projeto aprovado e deliberado na ATA 02/2017 de 07/03/2017, com previsão de
entrega em segunda quinzena de agosto, com previsão de instalação na rua em outubro de
2017. Estes container's já estão com a adesivagem identificando a aquisição através de
recursos do FMGC; ... -~--

c) Foi informado ao Município que o Contrato de Cessãode Uso do Geofone Eletrônico será
submetido à área jurídica para sua a concordância;

d) Será solicitado a CORSAN/ASCOMdefinição de logotipo a ser anexado aos conteiner's,
informado que estes foram adquiridos através dos recursos do FMGC. Também será
solicitado o modelo, caso exista, ou a definição de um logotipo para identificação do
FMGC- Carazinho a ser utilizado em todas as ações de divulgação que englobem recursos
deste Fundo;

e) Será solicitado a CORSAN/ASCOM o fornecimento de modelos ou materiais, caso
disponíveis, para a divulgação de ações ambientais no âmbito de água e esgoto;

f) Os membros do FMGCfarão a apreciação dos projetos de saneamento apresentados para
aprovação ou não dos recursos do FMGC;

g) A validação do projeto chamado de Ações de Educação Ambiental foi adiado para nova.
data devido a impossibilidade de participação do representante do Meio Ambiente;

h) O Município de Carazinho apresentará os locais com deficiência de abastecimento de água
para que a Corsan possa propor soluções;

i) Ficou aprovado a alteração das reuniões mensais para bimestrais;
j) Ficou ágendada a próxima reunião do FMGC-Carazinho para dia 09 de outubro de 2017, na

USCarazinho, às 10:00 horas.



-

o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual será
lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

Marli Van Riel

Maria M. da Silva Meyer LJW'. ;f\u~j J
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Aldamir A. Santi

Alexandre das S. de Oliveira £~'~./.
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r ATA005/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTILHADA)-

REUNIÃO EXTAORDINÁRIA

DATA: 20/10/2017

LOCAL:UNIDADESANEAMENTODA CORSANCARAZINHO- RuaPolidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS:Vanderlise Girardello, Marli Terezinha Van Riel, Antonio Azir, Aldomir Antonio
Santi, Alexandre dos Santos de Oliveira, Gilmar JoséSkowronski

PARTICIPANTE:Rudney Craeeo,Alexandre Capitâneo, Fábio Bringhenti

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentar o Planejamento compartilhado para os
investimentos a serem realizados no ano de 2018, observada a disponibilidade financeira da
conta vinculada do FMGC, o Plano de Saneamento Básico e as Metas de Investimento à Longo
prazo; b) Aprovar a prestação de contas do último trimestre, período julho à setembro/17,
relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta investimento e conta Município;
c) Deliberação sobre o modelo de logotipo a ser utilizado pelo FMGCnos equipamentos a serem
adquiridos; d) Solicitar ao Departamento do Meio Ambiente apresentação do projeto de Ações
de Educação Ambiental para fins de deliberação pelos membros do fundo; e) Agendamento da
próxima reunião do FMGC-Carazinho.

Alexandre dos S.de Oliveira

Rudney Craeco

Fábio Bringhenti __ ji;.?-=-_=~ _

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) Devido a necessidade de levantamento, estudo e aprovação pelo Município e Corsan, ficou

agendado para a próxima reunião extraordinária a apresentação do Planejamento par o ano
de 2018;

b) Ficou sobre a incumbência dos membros representante do Município o preenchimento dos
formulários referente a aprovação do trimestre julho a setembro/2017, conforme modelos
anexos, a ser apresentado na próxima reunião extraordinária;

c) Foi aprovado pela totalidade dos membros o logotipo a ser utilizado ):leio FMGC, conforme>
modelo anexo à esta ATA;

d) Será solicitado ao Departamento de Meio Ambiente que apresente na próxima reunião
extraordinária a ser marcada, o projeto "Ações de Educação Ambiental";

e) Ficou agendada para dia 10 de novembro de 2017 a próxima reunião extraordinária do
FMGC- Carazinho, na USCarazinho, às 10:00 horas.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual será
lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

V"d"li" 6;",d,lIo~~ddfJAldom;, A S"t;
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ATA 006/2017

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO (FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO COMPARTILHADA)-

REUNIÃO EXTAORDINÁRIA

DATA:10/11/2017

LoéAL: UNIDADESANEAMENTODACORSANCARAZINHO- RuaPolidoro Albuquerque, 220

CONSELHEIROS:Vanderlise Girardello, Marli TerezinhaVan Riel,Antonio AZir,Aldomir Antonio
Santi, Alexandre dos Santosde Oliveira, Gilmar JoséSkowronski

PARTICIPANTE:RudneyCracco,Alexandre Capitâneo; Newton Frazão;

1. A presente reunião ordinária objetiva: a) Apresentar o Planejamento compartilhado para os
investimentos a serem realizados no ano de Z018, observada a disponibilidade financeira da
conta vinculada do FMGC,o Plano de Saneamento Básicoe as Metas de Investimento à Longo
prazo; b) Apresentar a prestação de contas do último trimestre/Z016, período outubro à
dezembro/Z016, relativas a utilização dos recursos do FMGC-recursos da conta investimento e
conta Município; c) Aprovar a prestação de contas do primeiro trimestre/Z017, período janeiro
à março/Z017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta investimento e
conta Município; d) Aprovar a prestação de contas do segundo trimestre/Z017, período abril à
junho/Z017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta investimento e
conta Município; e) Alteração do modelo de logotipo a ser utilizado pelo FMGC nos
equipamentos a serem adquiridos uma vez que há padrão único para todos os Fundos de
Gestão Compartilhada; f) Apresentação do projeto de Ações de EducaçãoAmbiental para fins,
de deliberação pelos membros do fundo; g) Agendamento da próxima reunião do FMGC-
Carazinho.

2. DELIBERAÇÕESTOMADAS:

a) Foi apresentado e aprovado pela unanimidade dos membros o Planejamento
compartilhado para os investimentos para o ano Z018, conforme projetos anexos,
contemplando aquisição de veículo para o Departamento de Saneamento e a aquisição de
container's para coleta de lixo;

b) Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as contas do último trimestre/Z016,
período outubro à dezembro/Z016, relativas a utilização dos recursos do FMGC-recursos da
conta investimento que não haviam sido aprovadas em Z016, com Demonstrativo de
Créditos anexados a presente ATA. As contas do último trimestre/Z016, período outubro à
dezembro/Z016, relativas a utilização dos recursos do FMGC conta Município, já haviam
sido aprovadas em Z1/11/Z016, registrada naATA 06/Z016;

c) Foi aprovado por unanimidade a prestação de contas do primeiro trimestre/Z017, período
janeiro à março/Z017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta
investimento e conta Município, cujo Demonstrativo de Créditos está anexado a presente
ATA;

d) Foi aprovado por unanimidade a prestação de contas do segundo trimestre/Z017, período
abril à junho/Z017, relativas a utilização dos recursos do FMGC- recursos da conta
investimento e conta Município, cujo Demonstrativo de Créditos está anexado a presente'
A~; .

e) Como há definição institucional de logotipo unificado para o FMGC, será adotado este
modelo para o FMGC-Carazinho;

f) Devido a necessidade de definir o tipo de material, ações e cronograma de execução foi
informado pelo Município que o projeto "Ações de EducaçãoAmbiental" será apresentado
no início de Z018 para deliberação;
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< g) Ficou agendada para dia 15 de dezembro de 2017 a próxima reunião ordinária do FMGC-
Carazinho, na USCarazinho, às 10:00 horas.

"!mar J. Skowronski

Rudney Cracco

Newton Frazão

Marli Van Riel

o Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os
itens acima. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a presente reunião, da qual será'
lavrada a ATA que depois de lida será aS~da por ~odos os presentes.
Assinatura dos Conselheiros e Partic)pantes:

v"~"u,,Gi",d,"o ~0úIiJ AldomieA. ,,,ti

Alexandre dos S.de Oliveira .$
d
.{l/ .~

~#~

Antônio Azir

AI,""d" "p"to
Fábio Bringhenti
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ATA004/2016
"

REUNIÃO FMGC- CARAZINHO- REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA:18/07/2016

LOCAL:Av. Flores da Cunha, 1264 - Salade Reuniõesda Secretaria Municipal de Planejamento

CONSELHEIROS:Roberto Klein, Giovanni Fiorese,Alvaro Sana,RudneyCracco,Aldomir Antônio
Santi.

1. ASSUNTOS ABORDADOS:
1.1. A presente reunião objetiva: a) Prestação de contas e aprovação da utilização dos recursos do

extrato do FMGC- CARAZINHO,parcela do Município para pagamento do sétimo e oitavo boletins
de medição do Plano de Saneamento. b) Prestação de contas referente aos valores depositados na
conta bancaria do FMGCmês de Julho/2016.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:
a) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)

deliberou pelo pagamento, através do valor depositado na conta referente a parcela de 30% do
FMGC sob gestão da Prefeitura Municipal de Carazinho no montante de R$ 35.874,03 para
pagamento da Nota Fiscal n2 413 -Infra Geo-Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente referente
a sétima parcela de elaboração do Plano de Saneamento Básicode Carazinho, e da Nota Fiscal n2

414 - Infra Geo-Engenharia, Geotecnia e Meio Ambiente e Meio Ambiente referente a oitava
parcela de elaboração do Plano de Saneamento Básico de Carazinho, no valor de R$33.568,50 .

b) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)
verificou a conformidade do saldo na c-anta2835/006/00000004-8 referente aos 30% do FMGC
sob gestão da Prefeitura Municipal de Carazinho no montante de R$531.770,26 (quinhentos e
trinta e um mil setecentos e setenta reais com vinte e seis centavos), referente ao mês de
julho/2016.
O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada aprovou por unanimidade os

itens acima. Fica definida a data da próxima reunião do Conselho, a realizar-se no mês de Outubro de
2016, nas dependências da Prefeitura - Secretaria de Planejamento. E nada mais havendo para ser
tratado, encerro a presente reunião, da qual será lavrada a ATA que depois de lida será assinada por
todos os presentes.

Assinatura dos Conselheiros e Participantes:

Roberto Klein

Alvaro

Giovanni FiOreSe(
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ATA005/2016

REUNIÃO FIVlGC- CARAZINHO- REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 25/10/2016

LOCAL:Av. Flores da Cunha, 1264 - Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento

CONSELHEIROS:Roberto Klein, Giovanni Fiorese, Alvaro Sana, Rudney Cracco, Aldomir Antônio
Santi.

1. ,I\SSUNTOS ABORDADOS:

1.1. A presente reunião objetiva: a) Prestação de contas referente ao 10 Trimestre de 2016, 2" Trimestre
de 2016 e do 3" Trimestre de 2016 com o valor depositados na conta bancaria do FMGC mês de
Outubro/2016. b) Utilização de recurso do FMGC para custeio de serviço de coleta e transporte de
resíduos sólidos. Segue em anexo Memo. N" 029/16-GP encaminhada pela Secretaria Municipal de
Administração a este conselho.

2. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

a) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)
verificou a conformidade do saldo na conta 2835/006/00000004-8 referente aos 30% do FMGC
sob gestão da Prefeitura Municipal de Carazinho no montante de R$605.550,67 (seiscentos e
cinco mil, quinhentos e cinquenta reais com sessenta e sete centavos), referente ao mês de
outubro/2016. A Prestação de Contas referente aos 10 Trimestre de 2016, 2" Trimestre de 2016
já referido nas atas anteriores foram APROVADAS por unanimidade por este conselho.

b) O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada de Carazinho/RS (FMGC)
decide por negar temporariamente o pedido, visto que houve duvida sobre os aspectos
contratuais e legais, e recomenda consultar a concessionaria com parecer jurídico, com relação a
utilização do recurso, conforme inciso 11 do art. 90 da lei 7.272/2010.

O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Gestão Compartilhada APROVA por unanimidade os
itens acima e as demais decisões registradas nas Atas 01, 03, 04 ano de 2016. Ratificando que a ATA 02
foi elaborada como ATA 03 portanto não existindo. E nada mais havendo para ser tratado, encerro a
presente reunião, da qual será lavrada a ATA que depois de lida será assinada por todos os presentes.

Assinatura dos Conselheiros e ~ rticipantes:

Roberto Klein

1



t!
CAPSEM

Carazinho/RS, 18 de junho de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Milton Schmitz
DD. Prefeito Municipal

Ref.: pedido de informações da Câmara Municipal

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Ao tempo em que saúdo Vossa Excelência, em atenção ao PEDIDO DE

INFORMAÇÕES DA cÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, vimos através

deste, atender a solicitação contida no OP 093/2018, conforme relacionamos a seguir.

I - Número de reuniões realizadas por conselho, datas e suas respectivas

atas (dos últimos dois (2) anos).

11- Quórum de participação dos membros de cada conselho (dos últimos

dois 02 anos).

CONSELHO ADMINISTRATIVO:

Reuniões realizadas no

periodo de Datas Participação de

17/07/2016 a 11/06/2018 conselheiros
17/06/2016 04

28/0712016 04

29/0812016 04

24/1012016 03

2811112016 04

19/1212016 04

07/0212017 03

30/0312017 03

19 16/0512017 03

19/0612017 03

17/08/2017 04

05/1012017 06

24/1012017 06

26110/2017 06

14/1212017 03

19/01/2018 05

1610212018 04

13/04/2018 05

11/0612018 05

gQ~
CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Av.Mauá, 2211 99500~OOOI Carazinho.RSl (54)3330.2719 I (54)3330.1788



. , t!
CAPSEM
CONSELHO FISCAL:

Reuniões realizadas no

período de Datas Participação de

12/09/2016 a 17/0512018 conselheiros
1210912016 04

07/1012016 04

10/1112016 04

13/1212016 03

10 0610312017 03

09/0512017 03

07/08/2017 03

17/1012017 03

15/03/2018 04

17/05/2018 03

III - Quais os critérios utilizados para a composição de cada conselho,

dos membros e/ou quotas governamentais, sociedade civil, população, etc...

Informamos que o critério utilizado para a escolha de cada conselheiro do

Conselho Administrativo é através de eleição, sendo um representante para o

magistério, um representante para os inativos e um representante para os ativos e seus

respectivos suplentes e dois (2) representantes indicados pelo Executivo e seus

suplentes. Para o Conselho Fiscal não há representantes indicados pelo Executivo e o

critério para os representantes é o mesmo do Conselho Administrativo citado acima

Segue anexo a este, detalhamento que trata dos critérios utilizados para a

composição de cada conselho, conforme consta no Art. 79 e Art. 80 do Estatuto do

Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM, Lei

Municipal n° 7.095/09.

Segue também anexo a este cópia das atas do período solicitado.

Sem outro para o momento, aproveito o ensejo para enviar meus

protestos de elevada estima e consideração,

Atenciosamente

~
Anair Colpo Pires

Diretora Executiva CAPSEM

CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Av.Mauá, 221 I.99500"000 I Carazinho-RS I (54) 3330.2719 I. (54)3330.1788
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DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 77. As funções essenciais do CAPSEM serão exercidas através:
I - do Conselho Administrativo;
11- do Conselho Fiscal; e
111- da Direção.

Art. 78. O Conselho Administrativo tem por finalidade apreciar os
assuntos e programas de operações pertinentes aos objetivos da Autarquia, bem
como deliberar sobre:
I - A organização do quadro de pessoal, criação e extinção de cargos e fixação
dos respectivos estipêndios, respeitados as normas legais vigentes e mediante
proposta do Diretor;
11- A proposta orçamentária anual do CAPSEM e suas alterações;
111 - Julgar os recursos interpostos por segurados e dependentes dos despachos
atinentes a processos de beneficios;
IV - Designar comissão para análise e julgamento de licitações;
V - Gerir o Fundo de Reserva da Autarquia; e
VI - Aprovar Projetos de Lei e Regulamentos.
VII - O Conselho Administrativo do CAPSEM terá caráter consultivo,
deliberativo, de decisão e fiscalizador sobre assuntos pertinentes aos Segurados
do CAPSEM e administrativos da Autarquia.

Art. 79. O Conselho Administrativo do CAPSEM compõem-se de cinco
(05) membros segurados e respectivos suplentes sendo dois (02) de livre escolha
do Prefeito e três (03) indicados entre os segurados, sendo um (01) do Magistério
Municipal, um (01) dos Inativos e um (01) dos Ativos do Quadro de Servidores
Efetivos, escolhidos pelas respectivas categorias, com prévia inscrição e eleitos
através de voto direto com antecedência mínima de trinta (30) dias em relação ao
término do mandato dos conselheiros, previsto no ~ 4°, deste artigo.

~ 1° Os servidores efetivos organizarão comissão eleitoral com um (O 1)
representante do Sindicato dos Servidores, um (01) representante do Magistério,
um (01) representante dos inativos e dois (02) indicados pelo Executivo, que
elegerão um coordenador que dirigirá os trabalhos para organizar o pleito.

~ 2° Os Conselheiros eleitos e os nomeados serão empossados pelo
Executivo Municipal, logo após a conclusão das eleições.

. ~ 3° Os suplentes dos integrantes do Conselho Administrativo serão
indicados pelo Prefeito, respeitada a proporcionalidade do caput deste artigo.

~ 4° O mandato dos conselheiros é de dois (2) anos e coincidirá com o ano
civil.



~ 5° Ocorrendo vaga no Conselho Administrativo assumirá o respectivo
suplente, o qual completará o mandato do sucedido.

~ 6° O exercício do mandato do Conselheiro não será remunerado, sob
qualquer espécie.

~ 7° O Conselho Administrativo reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente.

~ 8° Após a nomeação dos membros do Conselho Administrativo, deverão
ser escolhidas na primeira reunião o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário.

~ 9° As decisões devem ser votadas pela maioria simples.

~ 10. A convocação das reuniões será efetuada pelo Presidente do
Conselho.

Art. 80. O Conselho Fiscal compõem-se de três (03) membros efetivos e
respectivos suplentes, com mandato de dois (2) anos, que coincidirá com o ano
civil, escolhidos entre os segurados, sendo um (01) do Magistério Municipal, um
(01) dos Inativos e um (01) dos Ativos do Quadro de Servidores Efetivos, pelas
respectivas categorias, com prévia inscrição e através de voto direto, observadas
as mesmas condições quanto ao término do mandato dos Conselheiros
estabelecidas no artigo 79 desta Lei.

Art. 81. O Conselho Fiscal reunir-se-á, bimestralmente, e
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, competindo-lhe
o acompanhamento da discussão orçamentária, emitir parecer sobre as contas e a
regularidade dos atos administrativos.

Parágrafo Único. Emitir relatório a cada reunião, anexando
documentação pertinente, analisada em reunião, apurando resultado e
encaminhando correspondência à Direção da Autarquia, ao Conselho
Administrativo e a quem mais julgar de direito.

Art. 82. O exercício do mandato do Conselho Fiscal não será remunerado
sob qualquer espécie.

Art. 83. É permitida a reeleição no mesmo Conselho, quer seja no
Administrativo ou no Fiscal, por até dois (2) mandatos consecutivos.
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Regulamentado através da Lei Municipal n° 7.889, de 23 de dezembro de 2014.

Av. Flores da Cunha, n01184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000
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Memorando nO19/2018

Carazinho, 13 de junho de 2018.

•
Secretaria de Administração

Carazinho/RS

Prezado,

Em resposta ao OP 093/2018, /li presidente do Conselho Municipal da

Criança e do Adolescente - COMDICACAR, informa o que segue:

.,
I - Número de reuniões realizadas por conselho, datas e suas respectivas atas (dos

últimos dois (02) anos).

2016 - 18 reuniões, nas datas: 01/02, 18/02, 02/03, 07/03, 11/04, 02/05, 07/06,

17/06,04/07,19/07,01/08,05/09,22/09,13/10, 03/11, 07/11, 05/12,19/12;

2017 - 15 reuniões, nas datas: 06/02, 23/02, 06/03, 03/04, 08/05, 07/06, 03/07,

03/08,09/08,06/09,11/09,19/10,10/11,20/11,19/12;

2018 - 03 reuniões até dia 23/04/2018, nas datas: 22/02, 13/03,23/04.

11 - Quórum de participação dos membros de cada conselho (dos últimos dois (02)

anos).

Todas as reuniões dos últimos 02 anos obtiveram quórum mínimo obrigatório para

deliberação das plenárias. O número de participantes encontra-se anexo.

MM

111 - Quais os critérios usadas para a composição de cada conselho, dos membros

e/ou quotas governamentais, sociedade civil, população, etc ...
PrefM~ decaminho
~taria doAIlmllllalnlçlo
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•

•

o COMDICACAR, possui Regimento Interno que delibera sobre o assunto, baseado

em lei municipal 7.889/2014 - Política Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente e suas alterações e Lei Federal 8.069/1990 - Estatuto da Criança e

Adolescente e Lei Federal 8.242/1991 - Conselho Nacional dos Direitos da Criança

e doAdolescente - CONANDA.

Segue anexo, atas e listas de presenças a qual faz parte das atas das

reuniões supracitadas, de acordo com o solicitados no item "I", com 212 folhas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

R

MM

mailto:comdica@carazinho.rs.gov.br
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ATA 01/2016

01 No dia primeiro do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, o Conselho Mu-

02 nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICA-

03 CAR - reuniu-se ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos

04 Conselhos, às oito horas e trinta minutos. Antes da leitura da ata o Presidente

05 em exercício, Sr. Pablo Schwalbert, iniciou relatando que se faziam presentes

06 os Conselheiros Tutelares Gestão 2016 (dois mil e dezesseis) a 2019 (dois

07 mil e dezenove) que se apresentaram para a plenária, sendo que em seguida

08 o Presidente em exercício agradeceu a presença dos mesmos. Na oportuni-

09 dade a Conselheira Tutelar Gladis Costa relata que a Conselheira Tutelar

10 Adriana Hartmann será a titular que acompanhará as reuniões do COMDICA-

11 CAR, sendo a Conselheira Tutelar Gladis a sua suplente. A Conselheira Mar-

12 leide Lorenzi cumprimenta os Conselheiros, e relata que já falou com o Presi-

13 dente do COMDICACAR, Sr. Juliano Moura, a respeito de se dispôr a ajudar

14 os Conselheiros Tutelares no que fosse preciso e no que envolvesse a sua

15 área. A Conselheira após, questionou se a Sede do Conselho Tutelar possui

16 Secretária e a Conselheira Tutelar Gladis relatou que sim, porém era um car-

17 go de confiança e não pode, contrataram outra pessoa que também é cargo

18 de confiança, a Conselheira Tutelar Gladis então sugere que o COMDICA-

19 CAR resolva esta questão, pois talvez o Prefeito não saiba que isto não pode,

20 diante da plenária ficou então decidido de encaminhar um ofício para a Se-

21 cretaria Municipal de Assistência Social baseando-se na Lei 7.889/2014. 1:
22 Aprovação da Ata 19-2015: A ata foi lida pela Secretária Executiva, e, du-

23 rante a leitura a Conselheira Marleide Lorenzi relatou que irá ser feita uma vi.

24 sita na entidade Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio,

25 e será enviada uma correspondência para a Secretária Municipal de Educa-

26 ção, Sra. Eloísa Dreyer, para se pronunciar referente ao ofício que o Irmão

27 Edgar Back encaminhou ao COMDICACAR, pois o mesmo relata uma coisa e
1

;>
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28 a Secretária outra. A Conselheira Marleide também realizou algumas altera-

29 ções de concordância na ata, após o fim da leitura a Conselheira sugere que

30 seja reformulada toda a parte final da mesma, visto que ficou um pouco con-

31 fuso também em termos de concordância, sendo assim, a Conselheira se dis-

32 ponibilizou para auxiliar a Secretária Executiva na correção desta parte da

33 ata, em seguida a mesma foi aprovada por todos. Após, o Presidente em

34 exercício comenta que a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra .

35 Magnólia Simm Previatti se fazia presente, a mesma se apresentou para to-

36 dos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: CIEE, infor-

37 mando que o pedido de renovação da entidade refere-se somente ao Progra-

38 ma Aprendiz Legal, por este motivo não há necessidade de encaminhar algu-

39 mas informações que foram solicitadas pelo COMDICACAR, exceto o Alvará

40 do Corpo de Bombeiros. Na oportunidade, a Secretária Executiva explana

41 que ao conversar com a Presidente da época em que foram realizadas as re-

42 novações, Sra. Joana de Hamburgo, a mesma informou que achava necessá-

43 rio renovar o registro também, visto que a numeração da inscrição de progra-

44 ma de atendimento se dá através do número do registro, e que a renovação

45 de registro poderia ser pelo CNPJ, desta forma, a entidade CIEE foi renovada

46 através do seu CNPJ; Controle Interno, ofícios 270/273/2015 e ofício

47 OS/2016, encaminha para análise a prestação de contas das entidades Esco-

48 linha Educacional de Futebol Trianon, Clube de Regatas Vasco da Gama e

49 Grupo Escoteiro Levino Junges. Salienta-se que a entidade Yacamin entre-

50 gou sua prestação de contas no Controle Interno e no COMDICACAR, em

51 função disto não foi listado nos ofícios do Controle Interno; SERFO, comunica

52 que o Projeto Integração entrou em recesso seguindo as férias escolares;

53 SERFO, solicita a prorrogração da prestação de contas referente ao Convê-

54 nio nO68/15 para o dia 31 (trinta e um) de março de 2016 (dois mil e dezes-

55 seis), em razão do Projeto Integração estar em recesso; Associação Servos

56 da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício 01/2016, solicita o Atestado de

57 Pleno e Regular Funcionamento, seguindo em anexo a cópia da Ata de No-
2
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58 meação da Diretoria local; Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente

59 - DPCA, ofício 03/2016, informa o representante titular para integrar o COM-

60 DICACAR, sendo este o Sr. Edinei Márcio Albarello e seu suplente o Sr. Luis

61 Roberto Bandeira; Portaria nO081 (oitenta e um), de 11 (onze) de janeiro de

62 2016 (dois mil e dezesseis), que designa e substitui membros do COMDICA-

63 CAR, designando o Sr. Edinei Márcio Albarello em substituição a Sra. Joana

64 de Hamburgo e designando o Sr. Luis Roberto Bandeira em substituição ao

65 Sr. Edinei Márcio Albarello; Conselho Tutelar, ofício 14/2016, comunica a co-

66 ordenação do Conselho Tutelar, sendo que pelo período de 06 (seis) meses a

67 Conselheira Tutelar Gladis Costa estará na coordenação e a Conselheira Tu-

68 telar Ciliana Serafini Borgheti estará como secretária do Conselho Tutelar;

69 Conselheira Tutelar Monica Regina de Gasperi Morais, encaminha solicitação

70 de afastamento do Conselho Tutelar, no período de 15 (quinze) de janeiro a

71 31 (trinta e um) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), em virtude da

72 incompatibilidade para exercer outro cargo público, seguindo em anexo a

73 Portaria nO102 (cento e dois) de 15 (quinze) de janeiro de 2016 (dois mil e

74 dezesseis) que a designa para responder pelo cargo de Diretor Administrativo

75 da Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC a con-

76 tar de 18 (dezoito) de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis); Conselheira Tu-

77 telar Monica Regina de Gasperi Morais, encaminha solicitação de exoneração

78 do cargo de Conselheira Tutelar, em virtude da negativa de solicitação de

79 afastamento para assumir outro cargo público, seguindo em anexo novamen-

80 te a Portaria nO102 (cento e dois); Controle Interno, ofício 019/2016, encami-

81 nha após parecer final as prestações de contas das entidades AABB, Clube

82 de Regatas Vasco da Gama, Escolinha Educacional de Futebol Trianon e

83 Grupo Escoteiro Levino Junges. Enviadas: Conselho Tutelar, ofício 80/2015,

84 informa que as Conselheiras Tutelares devem cumprir com suas funções até

85 a meia noite do dia 09 (nove) de janeiro de 2016 (dois mil e dezesseis), visto

86 que a posse do novo colegiado será no dia 10 (dez) de janeiro de 2016 (dois

87 mil e dezesseis); COMDICA de Almirante Tamandaré do Sul, ofício 81/2015,
3
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88 convida os Conselheiros Tutelares do município para participar da Capacita-

89 ção para os Conselheiros Tutelares Gestão 2016/2019, informando as datas,

90 a empresa que prestará o serviço e os valores. A Secretária Executiva salien-

91 ta que não conseguiu enviar o ofício, em razão do e-mail não estar funcionan-

92 do naquele dia, porém relatou que entrou em contato telefônico com o muni-

93 cípio; SERFO, ofício 82/2015, resposta ao ofício encaminhado ao COMDICA-

94 CAR, referente a solicitação de prorrogação da prestação de contas do Con-

95 vênio nO68/15, informando que esta solicitação deveria ser apresentada para

96 a plenária do COMDICACAR, porém a mesma estava em recesso, seria pre-

97 ciso aguardar o retorno das reuniões para decidir junto com os Conselheiros,

98 porém, enquanto não apresentada e aprovada a referida prestação de contas

99 não seria efetuada a liberação de nova verba por parte do município para a

100 entidade. A Secretária Executiva salientou que posterior ao encaminhamento

101 deste ofício conversou com a Vice-Presidente da entidade, Sra. Tatiane

102 Mumbach Fragozo, e a mesma referiu que haviam conseguido entregar den-

103 tro do prazo a prestação de contas; Brigada Militar, ofício 01/2016, solicita ce-

104 dência das dependências da Brigada Militar para realização da Capacitação

105 para os Conselheiros Tutelares Gestão 2016/2019; Banco do Brasil, ofício

106 02/2016, solicita os extratos bancários referente aos depósitos identificados

107 efetuados nesta agência para o FMDCA, bem como para as entidades regis-

108 tradas no COMDICACAR que tiveram seus projetos aprovados para a Cam-

109 panha do Imposto de Renda 2015/2016; Ofícios 03/04/05/06/08/09/2016 con-

110 vidam respectivamente a Promotora, Sra. Adriana Costa, a Coordenadora do

111 CAPSI, Sra. Silvana Kemmerich, a Coordenadora do CRAS Ouro Preto, Sra.

112 Daniane Diehl, a coordenadora do CREAS, Sra. Cecília Paz dos Santos, a

113 Coordenadora da Casa de Acolhimento, Sra. Rosane Bordeghini e a Coorde-

114 nadora do CRAS Floresta, Sra. Cinara Camargo Duarte para realizar expla-

115 nações acerca do trabalho realizado pela Rede de Atendimento à Criança e

116 ao Adolescente de Carazinho na Capacitação para os Conselheiros Tutelares

117 Gestão 2016/2019 no dia 11 (onze) de janeiro do corrente ano na Sala de
4
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118 Reuniões dos Conselhos. A Secretária Executiva expõe que a Conselheira

119 Marleide Lorenzi havia referido que gostaria de realizar explanações sobre

120 sua área para os Conselheiros, não foi enviado convite para a mesma pois a

121 Secretária sabia que ela estava viajando e não poderia se fazer presente na-

122 quela data, a Conselheira Marleide então relata que está a disposição para

123 quando quiserem que ela realize estas explanações. Após discussões entre a

124 plenária sobre ter apenas a Conselheira Tutelar Claudete Bandeira como Su-

125 plente, visto que a Ana Laura Wasem desistiu, a Milena Leal dos Reis traba-

126 lha, a Rejane Souza foi somente um turno na Capacitação com a AMENCAR

127 e posterior a isto a Secretária Executiva tentou entrar em contato diretamente

128 com ela mas não conseguiu e a Iná Brenner assumiu no lugar da Conselheira

129 Tutelar Monica, sugeriu-se então de talvez se realizar uma Capacitação com

130 quem não pôde participar da Capacitação com a AMENCAR ou encaminhar

131 um memorando para a Secretaria da Administração a respeito de uma possí-

132 vel eleição suplementar; pois somente uma Conselheira Tutelar Suplente não

133 seria viável. Ao surgir outras questões sobre o Conselho Tutelar, a Conselhei-

134 ra Tutelar Adriana Hartmann relata para rever algumas questões na Lei

135 7.889/2014 e no Regimento Interno, um exemplo é o de não poder trabalhar

136 em outro local, a Conselheira refere que se não houver choque de horário e

137 ela permanecer com seu trabalho de forma correta não haveria problema. A

138 Conselheira Tutelar Gladis Costa comenta que os Conselheiros deveriam re-

139 ceber 50% (cinquenta por cento) referente ao risco de vida, mas recebem so-

140 mente 30% (trinta por cento). Após discussões, o Presidente em exercício re-

141 lata para que isto seja pontuado em uma reunião extraordinária devido a pau-

142 ta estar extensa; Escritório de Contabilidade Contalex, ofício 07/2016, enca-

143 minha as cópias dos extratos bancários dos depósitos identificados que foram

144 efetuados para o FMDCA e para as entidades do COMDICACAR para poste-

145 rior emissão de recibo para os doadores; Atestado para o Sr. Pablo Schwal-

146 bert, atestando que o mesmo é Vice- Presidente do COMDICACAR e Conse-

147 Iheiro do CMASC desde o mês de fevereiro do ano de 2015 (dois mil e quin-
5
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148 ze), representando em ambos os Conselhos a Sociedade Civil, através da en-

149 tidade Yacamin - ADES; Secretaria Municipal de Assistência Social, memo-

150 rando 01/2016, indica a necessidade de alterar a Portaria na 324/2015, substi-

151 tuindo a Conselheira Titular Sra. Joana de Hamburgo pelo Sr. Edinei Márcio

152 Albarello, sendo seu suplente o Sr. Luis Roberto Bandeira, ambos represen-

153 tantes governamentais da DPCA; Secretaria da Administração, memorando

154 02/2016, solicita que seja realizada a Portaria que nomeia os Conselheiros

155 Tutelares Titulares e Suplentes eleitos no ano de 2015 (dois mil e quinze) e

156 que irão iniciar seus trabalhos no corrente ano, salientou-se que os Conse-

157 Iheiros aptos a atuarem e a serem empossados no dia 10 (dez) do corrente

158 ano seriam aqueles que obtiverem 75% (setenta e cinco por cento) de fre-

159 quência na Capacitação realizada pela AMENCAR, conforme a Lei

160 7.889/2014; Resolução na 01/2016, aprova a renovação de registro de entida-

161 des no COMDICACAR e a inscrição de seus respectivos programas, sendo

162 as entidades: Prefeitura Municipal de Carazinho, Associação Servos da Cari-

163 dade - Patronato Santo Antônio e Centro de Integração Empresa - Escola

164 (CIEE- através do CNPJ); Departamento Pessoal, memorando 03/2016, en-

165 caminha a solicitação de exoneração da Conselheira Tutelar Monica Regina

166 de Gasperi Morais, seguindo em anexo a cópia da ata de posse e os registros

167 de atendimento e sobreaviso da Conselheira; Notificações para as Conselhei-

168 ras Tutelares Suplentes Milena Leal dos Reis e Rejane Beatriz Ersico de Sou-

169 za, informando que as mesmas não participaram da capacitação que ocorreu

170 em janeiro do corrente ano, não podendo assim terem tomado posse, não ha-

171 vendo possibilidade de exercerem suas funções como Conselheiras Tutelares

172 Suplentes caso fosse necessário, visto que para isto era preciso ter participa-

173 do da capacitação; Secretaria da Administração, memorando 04/2016, enca-

174 minha a solicitação de exoneração da Conselheira Tutelar Monica Regina de

175 Gasperi Morais, seguindo em anexo a cópia da ata de posse e os registros de

176 atendimento e sobreaviso da Conselheira, também foi solicitado que se reali-

177 zasse a Portaria de Exoneração da Conselheira, bem como a de Nomeação
6
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178 como Titular da Conselheira Tutelar Iná Terezinha Brenner que até então era

179 Suplente e está exercendo suas funções no lugar da Conselheira Tutelar Mo-

180 nica a contar de 18 (dezoito) de janeiro do corrente ano; Promotoria Especia-

181 lizada, ofício 10/2016, traz ao conhecimento da Promotoria o caso da Conse-

182 Iheira Tutelar Monica Regina de Gasperi Morais, seguindo em anexo o pedido

183 de afastamento da mesma, a manifestação do Departamento Jurídico do mu-

184 nicípio, a decisão do COMDICACAR e o pedido de exoneração da Conselhei-

185 ra, foi também informado que a Conselheira Tutelar Suplente Iná Terezinha

186 Brenner já estaria exercendo suas funções no lugar da Conselheira Tutelar

187 Monica; Notificação para a Conselheira Tutelar Monica Regina de Gasperi

188 Morais, informando que o COMDICACAR elaborou a decisão referente ao

189 seu pedido de afastamento do Conselho Tutelar, seguindo a mesma em ane-

190 xo junto da manifestação via e-mail daAssessoriaJurídicadomunicipio.sali-

191 entou-se que a Conselheira teria 24 (vinte e quatro) horas após o recebimen-

192 to da notificação para se manifestar a respeito da decisão do COMDICACAR.

193 A Secretária Executiva realizou a leitura do despacho realizado pelo Presi-

194 dente do COMDICACAR, Sr. Juliano Moura, o qual indeferiu o pedido de

195 afastamento da Conselheira para exercer outro cargo público, baseando-se

196 na Lei 7.889/2014, posterior a isto que a mesma encaminhou seu pedido de

197 exoneração. 3- Prestação de Contas das entidades: Clube de Regatas

198 Vasco da Gama, Grupo Escoteiro Levino Junges. Associação Atlética

199 Banco do Brasil - AABB e Escolinha Educacional de Futebol Trianon: A

200 Conselheira e membro da Comissão do FMDCA Carmen Argenton, primeira-

201 mente apresentou o novo Presidente da APAE, o Sr. Ivo Caetano Vacaro e

202 após deu início a leitura do parecer nOOS/2015 da Comissão do FMDCA que

203 é composta também pelas Conselheiras Vânia dos Santos, Daiane Della Val-

204 le e Nívea Kumpel, que nesta reunião da Comissão não pôde se fazer pre-

205 sente. O parecer expõe que a Comissão se reuniu no dia 24 (vinte e quatro)

206 de novembro de 2015 (dois mil e quinze), pois foi agendada uma reunião com

207 o Vereador Otto Gerhardt para tratar da apresentação dos extratos bancários
7
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208 concernentes às destinações efetuadas pelo mesmo por meio de depósitos

209 em contas do FMDCA, bem como para analisar a prestação de contas das

210 entidades Clube de Regatas Vasco da Gama, Grupo Escoteiro Levino Jun-

211 ges, AABB e Escolinha Educacional de Futebol Trianon. Tendo em vista o

212 não comparecimento do Vereador Otto Gerhardt em virtude de outros com-

213 promissos agendados, a Comissão decidiu pelo envio de solicitação de escla-

214 recimentos ao mesmo, para que assim possa ser efetuada a prestação de

215 contas do Fundo, atendendo aos princípios da publicidade e da transparên-

216 cia. A Comissão analisou as prestações de contas das entidades supramenci-

217 onadas, aprovando as mesmas, tendo sido feitas algumas considerações, e

218 posterior a este parecer, as prestações de contas foram remetidas ao Contro-

219 le Interno para uma análise mais aprofundada. Segue o valor das prestações

220 de contas de cada entidade: Clube de Regatas Vasco da Gama R$ 11.131,00

221 (onze mil cento e trinta e um reais), Grupo Escoteiro Levino Junges R$

222 8.298,00 (oito mil duzentos e noventa e oito reais), Associação Atlética Banco

223 do Brasil - AABB R$ 10.844,00 (dez mil oitocentos e quarenta e quatro reais),

224 sendo que esta entidade devolveu o valor de R$ 4.104,00 (quatro mil cento e

225 quatro reais), a plenária questionou e a Conselheira Carmen relatou que não

226 devem ter utilizado, na oportunidade a Conselheira Marleide relata que esta

227 entidade possui irregularidades mas que não seriam detalhadas no momento,

228 também foi exposto pela Conselheira Carmen e pela Secretária Executiva

229 que não foi renovado o registro desta entidade. Escolinha Educacional de Fu-

230 tebol Trianon R$ 11.198,46 (onze mil cento e noventa e oito reais e quarenta

231 e seis centavos). As considerações serão enviadas diretamente às entidades

232 e o parecer foi aprovado por todos. A Secretária Executiva realizou a leitura

233 dos pareceres 08/20/21/25/2015 do Controle Interno, que também aprovou as

234 prestações de contas destas entidades, informando que as mesmas estão re-

235 guiares, estando apenas regular com ressalvas a entidade Clube de Regatas

236 Vasco da Gama. 4- Informações gerais sobre a Capacitação e Posse dos

237 Conselheiros Tutelares Gestão 2016/2019: A Secretária Executiva expla-
8
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238 nou de um modo geral sobre a Capacitação para os Conselheiros Tutelares

239 Gestão 2016/2019, que ocorreu nos dias 06 (seis), 07 (sete) e 08 (oito) de ja-

240 neiro do corrente ano na sede da Brigada Militar, sendo que a empresa que

241 prestou este serviço foi a Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente -

242 AMENCAR, de São Leopoldo/RS, os profissionais desta empresa eram um

243 psicólogo e um cientista social que explanaram sobre diversos assuntos perti-

244 nentes ao Conselho Tutelar. No dia 10 (dez) de janeiro do corrente ano ocor-

245 reu no Gabinete do Prefeito a posse dos Conselheiros Tutelares, em que se

246 fizeram presentes o Prefeito, Sr. Renato Süss, a Promotora, Sra. Adriana

247 Costa, o Presidente do COMDICACAR, Sr. Juliano Moura, a Secretária Muni-

248 cipal de Assistência Social, Sra. Thaíse Vargas Albuquerque e demais secre-

249 tários, o Presidente da Câmara de Vereadores, Sr, Anselmo Britzke e demais

250 autorídades, familiares, Conselheiros de Direitos e comunidade em geral. No

251 dia 11 (onze) de janeiro do corrente ano ocorreu na Sala de Reuniões dos

252 Conselhos a Capacitação com a Rede de Atendimento à Criança e ao Ado-

253 lescente, em que se fizeram presentes a Promotora, Sra. Adriana Costa, e as

254 coordenadoras e demais profissionais do CAPSI, CREAS e Casa de Acolhi-

255 mento. Os CRAS Ouro Preto e Floresta não puderam ter representantes para

256 comparecer pois a maioria do quadro de funcionários estava de férias, mas a

257 coordenadora do CREAS, Sra. Cecília Paz dos Santos que já trabalhou no

258 CRAS Ouro Preto realizou a fala sobre os CRAS. Após as explanações da

259 Secretária Executiva, a Conselheira Tutelar Adriana relata que no período de

260 capacitação faltou a parte prática, sendo que se não fosse a Conselheira Tu-

261 telar Gladis que já possui experiência estariam sem conhecimento, salientou

262 que seria apenas uma crítica construtiva, ou seja, ter mais casos concretos

263 como por exemplo ficar na Sede do Conselho Tutelar no perído de capacita-

264 ção. A Conselheira Silvana Kemmerich comenta que as dúvidas surgem tam-

265 bém com os profissionais que estão a anos atuando na Rede, sendo que não

266 são casos padrões, sempre surge algo que as vezes não se sabe como lidar,

267 diante disto, seria necessário o Conselho Tutelar ter um suporte o período in-
9
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268 teiro, não somente durante a capacitação, ou seja, um profissional técnico

269 fixo para prestar este apoio. Após, as Conselheiras Tutelares Gladis e Adria-

270 na comentaram sobre os horários do Conselho Tutelar, em que devem ser

271 cumpridas 35 (trinta e cinco) horas semanais fora as horas de plantão, sendo

272 somente um dia de folga de sobreaviso na semana, as Conselheiras argu-

273 mentam que no total é além de 40 (quarenta) horas de trabalho. O Presidente

274 em exercício pontua que estes e demais assuntos pertinentes ao Conselho

275 Tutelar deveriam ser discutidos em uma reunião extraordinária, visto que ha-

276 viam demais assuntos para serem tratados na pauta. 5- Projeto da Escoli-

277 nha Educacional de Futebol Trianon - Telebrás: O Presidente da Escoli-

278 nha Educacional de Futebol Trianon, Sr. Darci Guimarães, relata que trouxe

279 seu Projeto para ser aprovado em plenária para posteriormente ser encami-

280 nhado à Telebrás, pois em Carazinho está difícil de conseguir recursos. O

281 Presidente da Escolinha também comentou que a Telebrás é uma Compa-

282 nhia de Telefonia Brasileira, e este Projeto é para captar verbas para compra

283 de materiais esportivos, conservação do centro, compra de data show, com-

284 putador, TV para a sala, contratação de secretária e professor. O Presidente

285 em exercício sugeriu que este Projeto fosse analisado pela Comissão de Polí-

286 ticas Públicas. A Conselheira Marleide analisou rapidamente e sugeriu que a

287 Comissão analisasse, questionou se a plenária aprovava a análise da Comis-

288 são, bem como o que a mesma decidisse, visto que o Sr. Darci precisaria da

289 aprovação e do parecer para a mesma semana, a sugestão foi aprovada por

290 todos, sendo assim, a Conselheira Marleide irá analisar, caso precise modifi-

291 cações ela estará informando ao Sr. Darci, e após repassará para a Comis-

292 são para então encaminhar ao Presidente da entidade. 6- Assuntos Gerais:

293 O Conselheiro João Boaventura relata a respeito do carro do Conselho Tute-

294 lar que está com problemas, sendo que o COMDICACAR deveria informar a

295 Secretaria Municipal de Assistência Social, o Presidente em exercício salien-

296 tou que este assunto pode ser discutido na reunião extraordinária, junto com

297 os outros assuntos do Conselho Tutelar. O Presidente em exercício dá conti-
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298 nuidade, relatando que é necessário delegar alguém do COMDICACAR para

299 as funções que cabem ao Presidente, visto que o Presidente está em férias e

300 ele entrará em férias também, questionou aos presentes se alguém estava

301 disposto a ficar com esse papel, a Conselheira Marleide informou que poderia

302 ajudar, sendo assim ela ficará respondendo pela Presidência do COM DICA-

303 CAR até o dia 16 (dezesseis) de fevereiro do corrente ano. O Presidente em

304 exercicio convocou a todos para a próxima reunião extraordinária que será no

305 dia 18 (dezoito) de fevereiro, sendo que até lá, é para entrar em contato com

306 a Conselheira Natani para saber se ela irá participar da Comissão Especial

307 do Turno Integral, na oportunidade, a Conselheira Marleide sugeriu que pode-

308 ria ter algum representante do Conselho Tutelar, ficou decidido então, que se-

309 ria a Conselheira Tutelar Adriana Hartmann. A Secretária Executiva relata

310 que não foi incluso na pauta deste dia os resultados da primeira fase da Cam-

311 panha do Imposto de Renda 2015/2016, os mesmos serão apresentados na

312 reunião extrardinária. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA,

313 assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Con-

314 selheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 01 de fevereiro

315 de 2016 .

Pablo Schwalbert

Presidente em exercício

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA 0212016

01 Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, o Conselho Munici-

02 pai dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR -

03 reuniu-se extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Con-

04 selhos, às oito horas e trinta minutos. 1- Aprovação da Ata 01-2016: A ata foi

05 lida pela Secretária Executiva, e, no momento em que foi lido o assunto três refe-

06 rente às prestações de contas, onde o parecer da Comissão do FMDCA cita a

07 respeito do não comparecimento do Vereador Sr. OUo Gerhardt em uma reunião,

08 a Conselheira e membro da Comissão Sra. Daiane Della Valle relata que até en-

09 tão não obtiveram resposta diante do pedido de esclarecimentos realizado via

10 ofício, visto que o Vereador não compareceu na reunião, ressaltando que o valor

11 doado pelo mesmo apresentado na midia é maior do que o que realmente existe.

12 Algumas indicações foram realizadas pelas Conselheiras Tutelares, Sra. Gladis

13 Costa e Sra. Adriana Ferreira Hartmann, e após a ata foi aprovada por todos. 2-

14 Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Controle Interno,' ofício

15 nO02012016, encaminha para análise as prestações de contas das entidades:

16 APAE, Sociedade Juvenil do Veterano Futebol Clube, Yacamin, Sercesa e SER-

17 FO; Escolinha Educacional de Futebol Trianon, ofício nO01/2016, encaminha o

18 projeto "Faça uma criança feliz", para que seja apreciado e aprovado através do

19 COMDICACAR para concorrer a verbas na Telecomunicação Brasileira - Tele-

20 brás; Secretaria Municipal de Assistência Social, memorando nO021/2016, solici-

21 ta a substituição da Conselheira Titular, Sra. Thaíse Vargas Albuquerque, pela

22 Sra. Sandra Loss Carneiro, na composição do quadro dos Conselheiros do COM-

23 DlCACAR; APAE, ofício nO012/2016, solicita o Atestado de Pleno e Regular Fun-

24 cionamento da entidade, com os nomes da atual diretoria, e em anexo a ata que

25 nomeia a mesma; Secretaria Municipal de Saúde, ofício nO25/2016, indica o Sr.

26 Paulo Pinto como representante desta Secretaria na composição do quadro dos

27 Conselheiros do COMDICACAR; Procuradoria Geral do Município, informação nO

28 1471/2015, cuidados que a Administração deve ter no desenvolvimento de ativi-

1
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29 daes sem incorrer nas proibições da Lei Eleitoral; Secretaria Municipal de Assis-

30 tência Social, pedido de envio para a SMAS o nome do quadro completo de fun-

31 cionários de cada setor, assim como a data de nascimento de todos, sendo que o

32 documento não precisa ser formal; APAE, ofício nO032/2016, informa a substitui-

33 ção da Conselheira Titular, Sra. Maria de Lourdes Shardong Gobbi, pelo Sr. Ivo

34 Caetano Vacaro como representante legal da instituição; Controle Interno, nO

35 030/2016, encaminha para análise as prestações de contas das entidades: AGS

36 e Pinheiro Atlético Clube. Enviadas: Secretaria Municipal de Administração, Re-

37 solução nO02/2016, aprova a aplicação dos recursos e as atividades de 2015 das

38 entidades do COMDICACAR, sendo elas, ABBB, Trianon, Levino Junges e Vas-

39 co da Gama. Na oportunidade a Secretária Executiva relata que na Resolução

40 não foi informado o valor que a entidade AABB devolveu, a Conselheira Sra. Dai-

41 ane Della Valle então expõe que isto deve ser informado, sendo assim, será feita

42 uma Resolução retificando esta parte; Controle Interno, memorando nOOS/2016,

43 realiza a devolução após o parecer final deste Departamento e da Comissão do

44 FMDCA dos documentos referentes as prestações de contas das entidades:

45 AABB, Trianon, Levino Junges e Vasco da Gama, Também foi informado que as

46 prestações de contas referidas acima foram analisadas pela plenária em reunião

47 ordinária do COMDICACAR, em que foi lido o parecer da Comissão do FMDCA e

48 aprovado por todos, bem como também se realizou a leitura dos pareceres emiti-

49 dos por este Departamento; Controle Interno, memorando nO06/2016, devolução

50 dos documentos referente a prestação de contas das seguintes entidades: Ser-

51 cesa, Yacamin, APAE e Trianon, seguindo em anexo o parecer da Comissão do

52 FMDCA; Secretaria Municipal de Assistência Social, memorando nO07/2016, so-

53 licita a indicação de um representante desta Secretaria para substituir a até então

54 Conselheira Titular, Sra. Thaíse Vargas Albuquerque, na composição do quadro

55 dos Conselheiros do COMDICACAR, seguindo em anexo a portaria que designa

56 os membros deste Conselho; Secretaria Municipal da Saúde, ofício nO11/2016,

57 solicita a indicação de um representante desta Secretaria para substituir o até en-

58 tão Conselheiro Titular Sr. João Ricardo Hartmann, na na composição do quadro

59 dos Conselheiros do COMDICACAR, seguindo em anexo a portaria que designa

2
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60 os membros deste Conselho; Secretaria Municipal de Administração, Resolução

61 nO03/2016, aprova o projeto "Faça uma criança feliz" da entidade Escolinha Edu-

62 cacional de Futebol Trianon para requerer recursos junto a empresa Telebrás;

63 Escolinha Educacional de Futebol Trianon, oficio nO12/2016, encaminha o pare-

64 cer da Comissão de Politicas Públicas do COMDICACAR referente a análise do

65 Projeto "Faça uma criança feliz", seguindo em anexo a Resolução nO03/2016

66 que aprova esta projeto; Clube de Regatas Vasco da Gama, Grupo Escoteiro Le-

67 vino Junges, Escolinha Educacional de Futebol Trianon, oficios nO

68 14/15/16/2016, transmitem as considerações realizadas pela Comissão do FMD-

69 CA, após a análise da prestação de contas do ano de 2015 (dois mil e quinze)

70 apresentada pelas entidades referidas acima; Secretaria Municipal de Assistên-

71 cia Social, memorando nO08/2016 encaminha o valor da recisão da Conselheira

72 Tutelar Giane Cristine Arendt no valor de R$1.444,20 (hum mil quatrocentos e

73 quarenta e quatro reais e vinte centavos) referente aos meses de Janeiro a Julho

74 de 2013 (dois mil e treze) em que a Conselheira exerceu suas funções no Conse-

75 lho Tutelar de Carazinho, seguindo em anexo o recibo bem como a base de cál-

76 culo; Secretaria Municipal de Administração, memorando nO09/2016, solicita a

77 alteração da Portaria nO324 de 05 de junho de 2015 que compõe o quadro dos

78 Conselheiros do COMDICACAR, substituindo a Conselheira Sra. Thaíse Vargas

79 Albuquerque pela Sra. Sandra Loss Carneiro, o Conselheiro Sr. João Ricardo

80 Hartmann pelo Sr. Paulo Pinto e a Conselheira Sra. Maria de Lourdes Shardong

81 Gobbi pelo Sr. Ivo Caetano Vacaro, seguindo em anexo os ofícios com as infor-

82 mações das mudanças referidas acima; As próximas correspondências foram

83 emitidas pela Comissão Especial da Educação Infantil, a Conselheira Sra. Marlei-

84 de Lorenzi não se fazia presente neste momento, porém todos concordaram que

85 mesmo assim se realizasse a leitura. As correspondências são: Secretaria Muni-

86 cipaI de Educação e Cultura, ofício Comissão Especial Educação Infantil nO

87 01/2016, solicitação de manifestação por escrito desta Secretaria no prazo de 10

88 (dez) dias, quanto ao cumprimento da Sentença Transitada e Julgada, em ane-

89 xo, referente a Apelação Civel a qual garante "vaga para todas as crianças de O

90 a 6 anos na Educação Infantil, Creche e Pré- Escola ..."; Câmara Municipal de Ve-
3

mailto:comdica@carazinho.rs.gov.br


•

•

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Regulamentado através da Lei Municipal nO7.889, de 23 de dezembro de 2014.

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 116 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - comdica@carazinho.rs.gov.br

91 readores, ofício Comissão Especial Educação Infantil nO02/2016, solicita quais

92 as medidas tomadas pela Câmara Municipal de Vereadores quanto ao cumpri-

93 mento da Sentença Transitada e Julgada, em anexo (mesma enviada à SMEC).

94 O Conselheiro, Sr. João Boaventura relatou que entrou em contato com a SMEC,

95 a mesma relatou que já estão tentando amenizar esta situação das vagas, sendo

96 que será construída uma nova creche, com relação ao transporte para o Estado

97 irão cortar este serviço e também irão fazer parceria com a Escola Somaic para

98 fornecer vagas para o municipio, só estavam fechando contrato para sanar essa

99 procura de vagas, em relação ao oficio foi encaminhado para o Departamento

100 Jurídico e o mesmo irá se manifestar. 3- Resultados da primeira fase da Cam-

101 panha do Imposto de Renda 2015/2016: O Presidente em exercício, Sr. Pablo

102 Schwalbert realizou a leitura do ofício circular nO01/2016 que menciona os resul-

103 tados da primeira fase da Campanha do Imposto de Renda 2015/2016, os oficios

104 foram repassados para a plenária analisar e cada representante das entidades fi-

105 caram com o seu. A Conselheira, Sra. Kelen Marin relata que o tempo para a

106 campanha foi curto, foram em várias empresas, sendo divulgado mais para as

107 doações serem para o FMDCA do que para as entidades. O representante da

108 ACIC, Sr. Luiz Roberto Barp sugeriu que se faça uma cartilha e se comece a tra-

109 balhar no mês de maio. A Conselheira, Sra. Kelen Marin, novamente relata que

110 pode ser somente para o FMDCA. Após estas explanações, a Conselheira, Sra.

111 Daiane Della Valle, informou que o Plano de Trabalho das entidades deve ser

112 pelo que as mesmas receberam e pelo FMDCA, sendo que até o dia 20 (vinte)

113 de março do corrente ano isto será entregue e aprovado em plenária para a Câ-

114 mara Municipal de Vereadores. Na oportunidade, a Conselheira também mencio-

115 nou que os valores no ofício circular estão sem os 20 % (vinte por cento) que fi-

116 carão retidos no FMDCA, devendo este cálculo ser feito para então ser emitida

117 uma Resolução com os valores exatos e encaminhada à Secretaria Municipal de

118 Administração. 4- Conselho Tutelar (carga horária, carro, dedicação exclusi.

119 va, adicional de periculosidade, secretário concursado): A Conselheira Tute-

120 lar, Sra. Adriana Ferreira Hartmann, inicia relatando a respeito da carga horária

121 do Conselho Tutelar, em que fizeram alguns cálculos referentes ao limite da car-
4

mailto:comdica@carazinho.rs.gov.br


•

•

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Regulamentado através da Lei Municipal nO7.889, de 23 de dezembro de 2014.

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 116 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - comdica@carazinho.rs.gov.br

122 ga horária, que deveria ser no máximo 44 (quarenta e quatro) horas, somando-se

123 as horas semanais, de plantão, e mesmo com as folgas execede o que é consti-

124 tucional. O que o colegiado gostaria era de ter direito a dois dias de folga durante

125 a semana e não apenas um, sendo o Conselho Tutelar um órgão autônomo, gos-

126 tariam de ter a deliberação do COMDICACAR. A Conselheira, Sra. Neli Bianquini

127 questiona se é plantão ou sobreaviso, a Conselheira Tutelar, Sra. Gladis Costa

128 refere que é sobreaviso, a Conselheira Sra. Neli então expõe que o sobreaviso

129 as vezes não é trabalhado, sugerindo que o Regimento Interno deveria ser anali-

130 sado e ser passado para o Departamento Juridico. A Conselheira, Sra. Marleide

131 Lorenzi, comenta que Regimento Interno deve ser revisto, também no que se diz

132 respeito a ter que permanecer na Sede do Conselho Tutelar, 03 (três) Conselhei-

133 ros, o que gera sobrecarga, sendo que dois é suficiente. A Conselheira sugere

134 que a plenária determine que enquanto não houver o estudo e revisão regimen-

135 tal, permaneça dois Conselheiros. A Conselheira, Sra. Natani Beffart do Nasci-

136 mento sugere de se fazer uma solicitação para o Departamento Jurídico e a Con-

137 selheira, Sra. Marleide Lorenzi expõe que pode ir para o Jurídico, mas é baseado

138 na Lei e a Lei e o Regimento Interno devem ser readequados. O Presidente em

139 exercício, Sr. Pablo Schwalbert relata que por enquanto permanece dois Conse-

140 Iheiros na Sede do Conselho Tutelar e a Comissão Especial do Regimento Inter-

141 no deve estudar estas questões. O representante da ACIC, Sr. Luiz Roberto Barp

142 sugere que essas necessidades, da carga horária por exemplo, sejam formaliza-

143 das e enviadas ao COMOICACAR. O próximo assunto foi referente ao carro do

144 Conselho Tutelar, em que a Conselheira Tutelar, Sra. Gladis Costa relata que o

145 mesmo está precário e quase sempre estraga, mas mesmo assim sempre tive-

146 ram suporte da Secretaria Municipal de Assistência Social, a Conselheira tam-

147 bém se referiu do projeto de um carro para o Conselho Tutelar. A Conselheira

148 Sra. Neli Bianquini, relatou que ao entrar em contato com a Secretaria de Direitos

149 Humanos, a mesma informou que vão equipar todas as Secretarias do país, po-

150 rém quando foram não tinha mais este recurso, e dependem de uma nova solici-

151 tação. O próximo assunto foi sobre a dedicação exclusiva, em que a Conselheira

152 Tutelar, Sra. Adriana Hartmann relata que o salário poderia ser melhor, e que no
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153 Regimento Interno do Conselho Tutelar não pode trabalhar, no CONANDA não

154 fala em dedicação exclusiva, ou seja, as leis se divergem, e o membro do Conse-

155 lho Tutelar fica impedido, pois não pode trabalhar além do Conselho Tutelar. A

156 Conselheira ainda refere que gostaria de fazer outras atividade, não só ela mas

157 demais conselheiros, e gostaria que isto fosse discutido. A Conselheira, Sra.

158 Marleide Lorenzi expõe que esta lei foi realizada com cópia de várias, na hora de

159 implementar deve seguir uma só, sendo necessário talvez exonerar a lei. A Con-

160 selheira, Sra. Natani Beffart do Nascimento sugere que isto seja trazido para a

161 Comissão também. O assunto seguinte foi sobre o adicional de periculosidade,

162 em que a Conselheira Tutelar, Adriana Hartmann, menciona que já foi falado na

163 reunião anterior, que os Conselheiros tem direito de 50 % (cinquenta por cento)

164 que foi visto em um parecer mas está apagado pois foi feito em 2009 (dois mil e

165 nove). A Conselheira, Sra. Sandra Loss Carneiro relata que era Conselheira Tu-

166 telar nessa época, e vieram os técnicos do trabalho, disseram que não poderiam

167 aprovar tudo junto, aprovaram então 30% (trinta por cento), pois tudo demanda

168 em orçamento, na época foi realizado um levantamento, apenas 04 (quatro) mu-

169 nicípios obtiveram 30% (trinta por cento) e Carazinho foi contemplado. A Conse-

170 Iheira, Sra. Natani Beffart do Nascimento, questiona se antes de 30 % (trinta por

171 cento) era quanto e a Conselheira, Sra. Sandra Loss Carneiro relata que nada e

172 que não tinham folga, e acha bom que o Conselho Tutelar está tendo esta cami-

173 nhada. Ficou decidido desta questão também ser enviada por ofício também. A

174 Conselheira, Sra. Marleide Lorenzi, relata para que o ofício sobre o veiculo seja

175 feito separado, para a Comissão com cópia para a Secretária Municipal de Assis-

176 tência Social e a Comissão vai para o Executivo, o restante é tudo para o COM-

177 DICACAR. Sobre o Secretário concursado no Conselho Tutelar, a Secretária

178 Executiva relata que foi visto na Lei 7.889/2014 que não cita que não pode ser

179 um Secretário Cargo de Confiança, a Conselheira, Sra. Silvana Kemmerich,

180 expõe que se for analisar a fundo não está explícito mas cita que Cargo de Confi-

181 ança é somente chefia e assessoramento, e se provar que é isto está tudo certo,

182 senão abre precendente. A Conselheira, Sra. Sandra Loss Carneiro, relata que

183 no tempo dela era um Cargo de Confiança, e a Conselheira Tutelar, Sra. Gladis
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184 Costa relata que havia uma funcionária concursada mas que tirou licença, após

185 trabalhou um cargo de confiança que saiu e agora há outro cargo de confiança

186 novamente. A Conselheira, Sra. Marleide Lorenzi expõe que é a favor de Cargos

187 de Confiança e estagiários do CIEE, porém é rotativo, sendo que o ideal seria um

188 funcionário efetivo. A Conselheira, Sra. Natani Beffart do Nascimento sugere que

189 se inclua este assunto junto com os outros no oficio que será encaminhado para

190 a Comissão. Os assuntos 05 e 06 da pauta não foram explanados porque eram

191 extensos e não daria tempo, sendo assim ficará para a próxima reunião ordinária.

192 5- Reformulação dos integrantes das Comissões Especiais: A Conselheira

193 Sra. Marleide Lorenzi inicia relatando que na Resolução 04 (quatro) foi criada a

194 Comissão do Regimento Interno, e que a mesma necessitou passar por algumas

195 readequações, sendo que seria Comissão de Revisão e não Estudos, não estan-

196 do correta sua formação. A Conselheira sugere que a Comissão do Regimento

197 Interno seja de Revisão do Regimento Interno e da Legislação Municipal, todos

198 concordaram. A Resolução 05 (cinco) é da Comissão da Educação Infantil, que

199 também passou por algumas readequações. Os integrantes das Comissões de-

200 vem ser paritários, do Governo e da Sociedade Civil, e não estavam, sendo que

201 no momento da reunião que estas Comissões foram criadas isto não foi percebi-

202 do e agora é necessário mudar. A Conselheira Marleide Lorenzi sugeriu que fos-

203 sem membros da Comissão da Educação Infantil representantes da SMEC en-

204 quanto órgão Municipal e da 39a CRE enquanto órgão Estadual. Como represen-

205 tante da SMEC, a Conselheira sugeriu que fosse a Conselheira Márcia Menta da

206 Costa e da 398 CRE a Sra. Solange Salete Fernandes de Moraes que é a nova

207 representante no lugar da Conselheira Denise do Carmo Gengnagel. Após dis-

208 cussões, as Comissões ficaram assim formadas: Regimento Interno: Marleide

209 Lorenzi, Silvana Kemmerich, Vânia dos Santos e Márcia Menta da Costa. Educa-

210 ção Infantil: Marleide Lorenzi, Márcia Menta da Costa caso aceite, João Boaven-

211 tura, Solange Salete Fernandes de Moraes, Natani Beffart do Nascimento e Tere-

212 sa Freits de Oliveira. A Conselheira Sra. Marleide Lorenzi, sugeriu que o nome

213 da Comissão da Educação Infantil seja Comissão Especial de Diagnóstico e Pro-

214 postas da Oferta e Demanda da Educação Infantil, o nome foi questionado à ple-
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215 nária, e a Conselheira Sra. Natani Beffart do Nascimento, sugeriu que seja so-

216 mente de Diagnóstico, com Análises dos Julgados e Proposições, A Conselheira

217 Sra. Marleide Lorenzi expõe de se iniciar o diagnóstico na Educação Infantil e a

218 Conselheira Sra. Natani Beffart do Nascimento, sugere que é preciso esperar as

219 respostas da SMEC e da Câmara Municipal de Vereadores. A Conselheira Mar-

220 leide relata que fará o diagnóstico e repassará para a Comissão. Após isto, a

221 Sra. Solange Salete Fernandes de Moraes, representante da 390 CRE, relatou

222 que a mesma irá enviar um ofício ao COMDICACAR informando esta mudança

223 de representantes no quadro dos Conselheiros. 6 - Educação Infantil: oferta de

224 vagas para o turno parcial e para o turno integral: Este assunto seria explana-

225 do pela Conselheira Marleide Lorenzi, mas por falta de tempo não foi possível.

226 7 - Parecer nO11/2015 Comissão de Políticas Públicas; Este assunto seria ex-

227 planado pela Conselheira Marleide Lorenzi, mas por falta de tempo não foi possí-

228 vel. 8- Assuntos Gerais: Os assuntos gerais eram sobre a Formação para os

229 Conselheiros Tutelares em Porto Alegre, e sobre os documentos de renovação

230 de registro das entidades, visto que algumas ainda não realizaram a entrega dos

231 mesmos. Estes assuntos não puderam ser explanados pela falta de tempo, mas

232 os Conselheiros serão informados por e-mail. Nada mais havendo a constar, en-

233 cerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

234 que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho,

235 18 de fevereiro de 2016.

Pablo Schwalbert

Presidente em exercício

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA 03/2016

01 Aos dois dias do mês de março de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

02 dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR -

03 reuniu-se extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos

04 Conselhos, às oito horas e trinta minutos. 1- Aprovação da Ata 02-2016: O

• 05 Presidente Sr. Juliano Moura, inicia questionando se a plenária teria alguma

06 colocação para realizar referente à ata, visto que a mesma não seria lida, a

07 Conselheira Sra. Márcia Menta da Costa se pronunciou pedindo para que fi-

08 casse apenas na Comissão do Regimento Interno, visto que na ata consta

09 seu nome para a Comissão da Educação Infantil. A Secretária Executiva rela-

10 tou que seu nome na reunião anterior foi apenas uma sugestão e que irá

11 acrescentar isto na ata, outro acréscimo na ata será de que os assuntos ge-

12 rais e os assuntos que a Conselheira Marleide Lorenzi havia pedido para in-

13 c1uir na pauta, sobre a Educação Infantil e o Parecer nO 11/2015 na última

14 reunião não puderam ser explanados em razão da mesma ter sido extensa,

15 mas que os assuntos gerais foram comunicados via e-mail, e os assuntos da

• 16 Conselheira Marleide serão explanados em outro momento. O Presidente

17 expõe que a Conselheira Sra. Márcia Menta da Costa entrou em contato com

18 ele para realizar este pedido, visto que a Conselheira trabalha na Secretaria

19 Municipal de Educação e Cultura - SMEC, e fazer parte desta Comissão da

20 Educação Infantil não seria viável, sendo assim, nos próximos dias deve ser

21 definido um novo membro para compor esta Comissão, para então ser reali-

22 zada a Resolução nomeando os mesmos. Após não houveram mais indica-

23 ções e a ata foi aprovada. 2- Correspondências recebidas e enviadas: O

24 Presidente optou por realizar a leitura das correspondências na próxima reu-

25 nião ordinária que será na próxima segunda-feira. 3-Campanha do Imposto

26 de Renda 2015/2016, contas do FMDCA: O Presidente passa a palavra

27 para a Comissão do FMDCA, que é composta pelas Conselheiras Daiane

1
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28 Della Valle, Nívea Kumpel, Carmen Argenton e Vânia dos Santos. A Conse-

29 Iheira Sra. Vânia dos Santos, iniciou relatando que a Comissão se reuniu para

30 realizar a análise das prestações de contas, e o fechamento das contas do

31 FMDCA do ano passado, além das pendências dos ofícios enviados ao Vere-

32 ador Sr. Otto Gerhardt, ao analisar as contas do FMDCA, a Comissão verifi-

33 cou que existe um valor de uma conta de destinação de pessoas físicas e ju-

34 rídicas separado da conta de arrecadação da Campanha do Imposto de Ren-

• 35 da. O valor desta conta de pessoas físicas e jurídícas até o mês de dezembro

36 do ano passado estava em torno de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil

37 reais), sendo que este valor pode ser destinado junto com os valores da Cam-

38 panha do Imposto de Renda, mas para isto seria necessário realizar a abertu-

39 ra de um Edital para se encaixar os projetos nesse valor, tendo o prazo até o

40 dia 07 (sete) de março do corrente ano. Outra questão levantada pela Con-

41 selheira foi o valor do rateio para as entidades da captação direta do FMDCA,

42 o mesmo arrecadou R$ 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais), sendo

43 que com 20% (vinte por cento) retido no FMDCA o valor a ser dividido entre

44 os projetos das entidades seria o de R$ 6.176,00 (seis mil setecentos e se-

45 tenta e seis reais), a Comissão achou este valor pequeno, devido as entida-

• 46 des que não tiveram captação direta, então se cogitou através de sugestão

47 que esses 20% (vinte por cento) de destinação de cada entidade que ficaria

48 no FMDCA, que é o valor de R$ 20.087,24 (vinte mil e oitenta e sete reais

49 com vinte e quatro centavos). Na reunião anterior foram passados os valo-

50 res, mas estes ainda não estavam com os 20 % (vinte por cento) retidos no

51 FMDCA. A Conselheira expõe que se a plenária aprovar, as entidades rece-

52 berão o valor da captação direta da Campanha do Imposto de Renda

53 2015/2016, os 20 % (vinte por cento) de cada entidade que ficaria retido no

54 FMDCA e mais a outra conta de pessoas físicas e jurídicas. A Conselheira,

55 Sra. Daiane Della Valle fez uso da palavra, expondo que a sugestão é que os

56 20% (vinte por cento) de cada entidade seja rateado entre todos, mais o valor

57 da conta de pessoas físicas e jurídicas. A Conselheira também expôs que a

2
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58 lei autoriza um certo valor, pode ser acrescentado mais e a entidade receber

59 menos, mas não pode ultrapassar pois não vai passar na lei. O projeto espe-

60 cifica a dotação por isso pode ser só um Plano de Trabalho. A Conselheira

61 Sra Vânia dos Santos, questiona se não precisaria deste Edital, e a Conse-

62 Iheira Sra. Daiane Della Valle relata que não é necessário, pois após a parti-

63 lha haverá uma Resolução com o valor de cada entidade, ou seja, um valor

64 da conta da Campanha do Imposto de Renda, outro valor da conta de pesso-

• 65 as físicas e jurídicas. A Conselheira também explanou que o município reali-

66 zou seu credenciamento há 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos atrás, e será o

67 único município que dotará credenciamento. As entidades devem entregar na

68 Prefeitura um envelope para cada recurso e não um para todos, pois são con-

69 tas separadas, um envelope é para o recurso livre do município, um para o

70 COMDICACAR e outro para o CMASC, sendo que o CMASC é apenas para

71 as entidades que são registradas neste Conselho. Até o dia 07 (sete) de mar-

72 ço do corrente ano a entrega dos envelopes deve ser feita, dia 08 (oito) de

73 março haverá a abertura dos mesmos, sendo que será entrado em contato

74 com as entidades que tiverem que realizar algumas adequações, e após será

75 tudo encaminhado à Câmara Municipal de Carazinho. A Conselheira Sra. Vâ-

• 76 nia dos Santos, questionou se deveria estes documentos passare pelo COM-

77 DICACAR, e a Conselheira Sra. Daiane Della Valle relatou que sim, pois o

78 Conselho deve aprovar, e que o recurso livre é separado. Até amanhã os va-

79 lores serão enviados para as entidades se organizarem até dia 07 (sete) de

80 março do corrente ano. A Conselheira Sra. Vânia dos Santos, relatou que o

81 projeto já existe, que seria só adequar o valor. O Presidente expôs que é pre-

82 ciso definir se a arrecadação direta do FMDCA para a Campanha do Imposto

83 de Renda, que foi no valor de R$ 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais)

84 com os 20 % (vinte por cento) retido seja somado aos valores retidos de cada

85 entidade e rateado entre todos, a plenária foi questionada e após aprovou

86 este modo de rateio. Após, o Presidente questionou se a plenária concorda

87 que este valor da Campanha do Imposto de Renda se some ao valor da outra

3
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88 conta de doações de pessoas físicas e jurídicas, a mesma também aprovou.

89 Este montante será dividido em critério de análise de relevância e também

90 conforme o que cada entidade pediu, procurando não destoar muito, até ama-

91 nhã (quinta-feira) os valores serão repassados para que os projetos possam

92 ser adaptados. O Presidente também informou que as entidades devem en-

93 caminhar até sexta-feira este projeto já reformulado para passar pela Comis-

94 são de Políticas Públicas, para na próxima reunião ordinária que será na se-

• 95 gunda-feira os mesmos possam ser apresentados e aprovados para serem

96 encaminhados a Prefeitura. A Conselheira Sra. Silvana Kemmerich, informou

97 que deve ser entregue o projeto e as devidas documentações. A Conselheira

98 Sra. Marleide Lorenzi, sugeriu que poderia ser entregue apenas o projeto, e a

99 Conselheira Sra. Daiane Della Valle expôs que como existe um prazo de vali-

100 dade das documentações é preciso entregar tudo para ser analisado. O Pre-

101 sidente então informou que tudo deve ser entregue até sexta-feira ao meio

102 dia, pois às 13 (horas) e 30 (minutos) a Comissão irá se reunir para analisar

103 os projetos e as documentações. A Conselheira Sra. Silvana Kemmerich,

104 questionou quais seriam os critérios, e o Presidente informou que será análi-

105 se e relevância. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assi-

• 106 nada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conse-

107 Iheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 02 de março de

2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

Juliano Moura

Presidente

Pablo Schwalbert

Vice - Presidente
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Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 116 - Cen

ATA 04/2016

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reu-

niu-se ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos,

às oito horas e trinta minutos. 1- Aprovação da Ata 03-2016:_ O Presidente ini-

ciou sugerindo que a ata fosse lida ao final da reunião e todos concordaram com

a sugestão. 2- Correspondências recebidas e enviadas: O Presidente suge-

riu que se realize a leitura das correspondências ao final da reunião juntamente

com a ata e a sugestão também foi aprovada por todos. 3- Apresentação dos

projetos e documentações das entidades que foram analisados pela Co-

missão do FMDCA e valores finais da primeira fase da Campanha do Im-

posto de Renda 2015/2016 junto da Conta de Pessoas Físicas e Jurídicas:

O Presidente iniciou explicando como se deu a divisão dos valores da primeira

fase da Campanha do Imposto de Renda. Os critérios utilizados foram os segu-

intes: 10 - Percentual de arrecadação de cada entidade através da Campanha

do Imposto de Renda: concorre a 30 % (trinta por cento) do arrecadado do

FMDCA; 2° - Relevância social, de acordo com classes definidas pela Comissão

com base na frequência de atividades semanais, tipo de atividades desenvolvi-

das e relevância assistencial na comunidade. A distribuição também foi feita por

classes, as mesmas são: Classe A: 13 % (treze por cento) do valor arrecadado

(Yacamin e APAE); Classe B: 9,5 % (nove e meio por cento) do valor arrecada-

do (ACADEV, AGS, SERFO - Integração e SERFO - Samaritanos); Classe C: 6

% (seis por cento) do valor arrecadado (Sercesa, Vasco, Veterano, Levino, Tria-

non e Pinheiro). Desta forma os valores finais foram os seguintes: APAE: R$

67.491,65 (sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e

cinco centavos); Yacamin: R$ 24.954,68 (vinte e quatro mil novecentos e cin-

quenta e quatro reais e sessenta e oito centavos; SERFO - Integração: R$

12.045,52 (doze mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); Cári-

tas R$ 2.119,34 (dois mil cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos). Na

1



MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Regulamentado através da Lei Municipal nO7.889, de 23 de dezembro de 2014.

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 116 - Cen

•

•

28
29
30

31

32
33

34

35

36

37
38

39

40
41

42

43

44
45

46
47
48
49

50

51

52
53

54

55

56
57

oportunidade o Presidente mencionou que a entidade Cáritas não mais trabalha

com projeto de crianças e adolescentes, estando com sua inscrição suspensa,

não participando assim do rateio. O valor arrecadado diretamente a conta da en-

tidade, juntamente com o valor rateado de acordo com o primeiro critério perma-

necerá na conta do FMDCA, para distribuição mediante Emenda ou Projetos no-

vos; Pinheiro Atlético Clube R$ 6.158,55 ( seis mil cento e cinquenta e oito reais

e cinquenta e cinco centavos); Sercesa: R$ 7.924,67 (sete mil novecentos e vin-

te e quatro reais e sessenta e sete centavos); Vasco da Gama: R$ 4.932,87

(quatro mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos); Grupo Es-

coteiro Levino Junges: R$ 6.379,32 (seis mil trezentos e setenta e nove reais e

trinta e dois centavos); Veterano: R$ 7.527,29 (sete mil quinhentos e vinte e sete

reais e vinte e nove centavos); ACADEV: R$ 7.374,14 (sete mil trezentos e se-

tenta e quatro reais e quatorze centavos); AGS: R$ 7.374,14 (sete mil trezentos

e setenta e quatro reais e quatorze centavos); SERFO - Samaritanos: R$

7.374,14 (sete mil trezentos e setenta e quatro reais e quatorze centavos); Tria-

non: R$ 4.657,35 (quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco

centavos). Após a leitura o Presidente mencionou que o valor de R$ 1.920,00

(mil novecentos e vinte reais) que foi a captação direta da entidade Cáritas as

entidades não irão receber ficando como mencionado anteriormente para Emen-

das, Projetos novos ou para a próxima Campanha. Com relação à entidade

SERFO - Samaritanos ocorreu um problema em que o valor doado não entrou

devido a um erro que o doador cometeu no momento do depósito, o mesmo foi

extornado somente em março do corrente ano, não podendo estar incluso nesta

Campanha, o valor que este projeto recebeu foi apenas dos 20 % (vinte por cen-

to) rateado entre as entidades, o restante fica para o ano seguinte. O Presidente

ainda mencionou que todas as entidades foram valorizadas, sendo preciso levar

em consideração que se não fossem estes rateios iriam receber menos. A Con-

selheira Marleide Lorenzi, realizou uma indicação verbal sugerindo que a Secre-

tária Executiva realize um informativo para todos na Campanha seguinte, e o

Presidente informou que haverá um ajuste para os próximos anos, tentando co-

locar em Resolução. A Conselheira e membro da Comissão do FMDCA Nívea

Kumpel, mencionou que este é um começo, e aos poucos tudo se organiza,
2
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sendo interessante também visitar as entidades. A Conselheira Silvana Kemme-

rich, sugeriu de não colocar pessoas das entidades nas Comissões e a Conse-

lheira e membro da Comissão do FMDCA, Vânia dos Santos relatou que as Co-

missões devem ser paritárias, com membros governamentais e não governa-

mentais. O Presidente relatou que referente à divisão dos valores, em que enti-

dades receberam mais, é pelo motivo de haver mais serviços, o que demanda

maior investimento e atenção, Após, os valores foram aprovados pelos presen-

tes. O Presidente por ter outro compromisso não pôde dar seguimento na reuni-

ão, tendo que se ausentar, e quem assumiu então foi o Vice - Presidente Pablo

Schwalbert. Dando continuidade no assunto da Campanha do Imposto de Ren-

da, a Conselheira e membro da Comissão do FMDCA, Vânia dos Santos infor-

mou que a Comissão se reuniu na sexta-feira no final da tarde para analisar as

documentações entregues pelas entidades, e que no dia de hoje serão entre-

gues à Prefeitura. Na oportunidade a Conselheira mencionou que a Comissão

de Políticas havia sido convocada, porém depois percebeu-se que seria correto

que a análise fosse realizada pela Comissão do FMDCA, sendo esta outra ques-

tão para ser verificada, ou seja, ver o que cada Comissão tem de atividades e

atribuições. A Conselheira informou que o tumulto de primeiro um valor ter sido

enviado por e-mail às entidades e depois outro, se deu em razão de que esta-

vam inclusas no rateio as entidades Cáritas que após enviou um ofício suspen-

dendo sua inscrição neste Conselho, e o Projeto SERFO - Samaritanos, que

teve um depósito efetuado com um dígito a mais e que não entrou na conta,

sendo extornado somente no mês de março, não podendo ser incluso nesta

Campanha e sim na próxima, A Comissão tentou fazer esse ajuste o mais breve

possível para as entidades receberem agora, e não na próxima Campanha, po-

dendo assim se aproveitar os valores, sendo que da conta de pessoas físicas e

jurídicas deu para aproveitar também para assim todos receberem. Quanto à

análise dos projetos, as entidades encaminharam os mesmos quando recebe-

ram os primeiros valores, porém depois ocorreu o ajuste como citado anterior-

mente, não sendo possível a adequação correta conforme o que cada uma irá

receber. Após estas explanações a Conselheira realizou a leitura do parecer na

03/2016 em que foram apontadas algumas observações para as entidades.
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Com relação ao Cronograma de Desembolso que algumas entidades entrega-

ram sem preencher, a Conselheira e representante da entidade Sercesa, Kelen

Marin informou que para a Prefeitura este Cronograma pode ser entregue em

branco, a Conselheira Vânia então mencionou que como já se tem os valores da

Campanha, os mesmos poderiam ser inclusos neste Cronograma, porém se

para a Prefeitura pode ser assim não teria problema. Após a leitura e demais co-

mentários acerca do parecer, o mesmo foi aprovado pelos presentes, e a Con-

selheira Vânia sugeriu que se troque as folhas que constam os valores antigos,

sendo adequados com os valores finais e encaminhados ao COMDICACAR até

o horário da tarde para depois serem entregues na Prefeitura. 4. Assuntos Ge.

rais: A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Sra. Eloísa da Rocha

Dreyer se fez presente nesta reunião para realizar algumas explanações acerca

do pedido de informações dos membros João Boaventura e Marleide Lorenzi da

Comissão de Educação Infantil do COMDICACAR, referente à sentença transi-

tada e julgada na Câmara Municipal de Vereadores sobre a Educação Infantil da

Rede Municipal, na oportunidade mencionou que gostaria que o Presidente se

fizesse presente, como o mesmo não pôde ela realizou brevemente uma fala. A

Secretária iniciou relatando que o Conselho possui capacidade e é sério nos tra-

balhos que executa, pediu que se analisassem as atas bem como as Co-

missões. Prosseguiu mencionando que esteve em uma reunião do COMDICA-

CAR no ano passado, em que realizou uma apresentação dos trabalhos execu-

tados pela Educação Infantil, posterior à isto, recebeu um pedido de informa-

ções do Ministério Público que são oriundos da Comissão. Esta solicitação teve

o prazo de dez dias para ser entregue e o Prefeito encaminhou com todos os

pedidos de informações. A Secretária percebeu que nas atas não consta o pedi-

do, e questionou se o mesmo passou pela plenária. Na oportunidade a Secretá-

ria Executiva relata que foi lido para a plenária o ofício nO01/2016 encaminhado

à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando que se manifeste por

escrito quanto ao cumprimento da sentença transitada e julgada referente a

Apelação Civel nO70047016472 do dia 31 (trinta e um) de outubro de 2012 (dois

mil e doze). Também foi lido o ofício nO02/2016 encaminhado ao Presidente da

Câmara Municipal de Vereadores, no qual solicita quais as medidas a serem to-
4
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madas quanto ao cumprimento da Apelação referida anteriormente. A Secretária

Eloísa então expõe que nas atas não há os pedidos, apenas os ofícios. A Con-

selheira Marleide Lorenzi manifestou-se relatando que este assunto estava na

pauta da reunião extraordinária do mês de fevereiro, porém não houve tempo do

mesmo ser explanado naquele dia, ficando para a reunião de hoje, mas acabou

pedindo para retirar da pauta, pois o assunto dos valores da Campanha do Im-

posto de Renda era urgente. A Secretária Eloísa relatou que trouxe as respostas

questionadas mas não fez via ofício, pois não foi apresentado em plenária, infor-

mou também que o Departamento Jurídico deu as informações pedidas, e ela

trouxe juntamente das demais, finalizando que não está na ata que os trabalhos

da Comissão iriam começar novamente. A Conselheira Marleide expôs que as

decisões não estão sendo cumpridas, e que a Sra. Joana de Hamburgo en-

quanto Presidente do COMDICACAR na época, delegou e solicitou que a mes-

ma realizasse um estudo sobre o Plano Plurianual - PPA, sobre a Lei de Diretri-

zes Orçamentárias - LDO e sobre a Lei Orçamentária Anual - LOA, e ela está

realizando as mesmas. A Conselheira ainda referiu que se há registro em ata

não sabe, mas reafirmou que lhe foi solicitado o referido estudo. Houve uma fa-

lha de comunicações no que se refere à Audiência Pública sobre a Lei Orça-

mentária Anual - LOA, em que ela ligou para o Presidente Juliano Moura para

saber como deveria proceder, sendo que o mesmo concordou que o estudo fos-

se concluído e que fosse elaborado um ofício encaminhando o parecer, mas não

houve tempo do oficio ser assinado e o parecer não pôde ser lido na Audiência,

sendo apenas entregue. A Conselheira ainda relatou que o trabalho da Comis-

são não é de aplicar avaliações e sim perguntas, e percebe que há uma tentati-

va de sonegar informações. O Vice - Presidente Pablo Schwalbert sugeriu que

se realizasse uma reunião extraordinária específica para estes assuntos, e a

Conselheira Marleide informou que irá trazer em outra reunião este assunto que

ela havia pedido para colocar em pauta e que ficou pendente. Na oportunidade,

a Conselheira Marleide mencionou que a sala é inadequada para realizar as

reuniões plenárias do COMDICACAR, e sugeriu que a Conselheira Sandra Loss

Carneiro falasse com a Secretária Municipal de Assistência Social, Sra. Magnó-

lia Simm Previatti para ver a possibilidade das reuniões plenárias serem em ou-
5
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tro local. A Conselheira Sandra então informou que é pago um aluguel deste es-

paço para se realizar as reuniões. A Conselheira Marleide mencionou que reali-

zou a leitura do Regimento Interno do COMDICACAR, e que os Conselheiros

devem ser avisados com 15 (quinze) dias de antecedência sobre o local da reu-

nião, não precisando assim modificar o Regimento. Para finalizar a reunião, o

Vice - Presidente relata que a leitura e aprovação da ata 03/2016, bem como as

correspondências recebidas e enviadas ficarão para a próxima reunião devido a

falta de tempo. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assina-

da pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros

assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 07 de março de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

•
Juliano Moura

Presidente

Pablo Schwalbert

Vice - Presidente

6



,r'
-. . -'.

08~

mE.-C

ó'v/6
e .F. ,-fJriVofIJ

I
I

. ~
-.



r

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Regulamentado através da Lei Municipal nO7.889, de 23 de dezembro de 2014.

•

•

01

02

03
04

05
06
07

08
09
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

25
26

27

28

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 116 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - comdica@carazinho.rs.gov,br

ATA OS/2016

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reu-

niu-se ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos,

às oito horas e trinta minutos. 1. Aprovação da Ata 03 e 04.2016: O Presiden-

te Juliano Moura iniciou questionando à plenária se todos leram as atas e se al-

guém teria algum questionamento. A Conselheira Marleide Lorenzi sugeriu que

se leia a ata 04 (quatro) na próxima reunião, pois ela teria algumas colocações

referentes a redação, que tem partes confusas e está complexa, todos aprova-

ram e a ata então será corrigida em um outro momento com a Conselheira, a

Secretária Executiva e o Vice-Presidente Pablo Schwalbert, visto que o mesmo

que presidiu a reunião deste dia. Quanto a ata 03 (três), a Conselheira Marleide

realizou alguns apontamentos, mas após se absteve da votação desta ata, e o

restante da plenária aprovou a mesma. 2. Correspondências recebidas e en.

viadas: A Secretária Executiva antes de ler as correspondências citou as entida-

des que entregaram as documentações pendentes da renovação de registro,

que são: Yacamin, Sercesa, Patronato, Grupo Levino Junges, CIEE, SERFO e

Casa de Acolhimento Institucional Professora Odila. Quanto a entidade Cáritas,

a Secretária questionou aos presentes se a mesma precisaria entregar suas do-

cumentações, visto que está com sua inscrição suspensa, a Conselheira Silvana

Kemmerich relatou que não, que apenas é preciso fazer um documento para ser

arquivado no COMDICACAR referente à esta suspensão, encaminhando tam-

bém esta informação à Prefeitura. A Secretária deu continuidade e relatou que

as entidades que possuem mais de uma documentação para serem analisadas

são: Grupo Escoteiro Levino Junges, CIEE, SERFO e Casa de Acolhimento Ins-

titucional Professora Odila, e sugeriu que a Comissão de Políticas Públicas se

reúna para analisar estas documentações, e todos aprovaram esta sugestão. As

entidades que ainda não entregaram suas documentações pendentes são: ACA-

DEVe Vasco da Gama. Recebidas: 39a CRE, ofício nO24/2016, informa o nome

1
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do titular e suplente para compor o quadro dos Conselheiros do COMDICACAR;

Yacamin, ofício na 04/2016, informações referente ao Regimento Interno da enti-

dade; SERFO, ofício s/n, informações acerca do equivoco do depósito na conta

do Projeto Samaritanos da entidade, e solicita o fornecimento do extrato bancá-

rio da conta deste projeto para fins de comprovação; Yacamin, ofício na OS/2016,

solicita o Atestado de Pleno e Regular Funcionamento, seguindo em anexo a ata

da Diretoria; Contalex, e-mail solicitando um ofício onde o COMDICACAR infor-

me que não houve nenhum outro depósíto na conta do FDMCA fora do período

da Campanha do Imposto de Renda, sugerindo que se anexe os extratos bancá-

rios desta conta do período de janeiro a dezembro de 2015 (dois mil e quinze);

Controle Interno, ofício na 035/2016, prestações de contas para análise da enti-

dade ACADEV; SERFO, ofício s/n, informa o extorno do valor depositado na

conta do Projeto Samaritanos, com data de 02 (dois) de março do corrente ano,

solicitando que o mesmo seja destinado a este Projeto para a Campanha deste

ano; Sercesa, oficio s/n, informações sobre o recurso judicial da entidade refe-

rente ao Ginásio que a mesma executa suas atividades; Cáritas, ofício na

25/2016, comunicado da suspensão das atividades com crianças e adolescentes

da entidade por tempo indeterminado, continuando apenas com outros projetos;

Trianon, oficio na 17/2016, informações acerca do Projeto "Faça uma criança fe-

liz" desenvolvido pela entidade; Procuradoria Geral do Município/ Conselheira

Teresa Fátima Fretis de Oliveira, ofício s/n, informa a renúncia da suplência da

Conselheira no COMDICACAR em razão de outras atividades assumidas; Con-

trole Interno, oficio na 43/2016, prestações de contas para análise das entida-

des: Sercesa, Yacamin, APAE e Trianon; Conselho Tutelar, oficio nO 102/2016,

informa que a central telefônica da sede do Conselho está queimada devido ao

temporal, e que ainda não foi providenciado um novo aparelho; Grupo Escoteiro

Levino Junges, oficio s/n, solicita o Atestado de Pleno e Regular Funcionamento

da entidade, seguindo em anexo a ata da atual Diretoria; Secretaria Municipal de

Assistência Social, ofício na 07/2016, solicita a presença do Presidente do COM-

DICACAR na reunião com o Delegado do Trabalho, junto das Assessoras do Es-

tado, devendo ser disponibilizando nesta reunião algum material para a apresen-

2
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tação do equipamento; Casa de Acolhimento Institucional Professora Odila, ofi-

cio nO 31/2016, encaminha as documentações pendentes da renovação de re-

gistro da entidade; Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Convite do Fó-

rum Municipal de Educação para participar da 1a Plenária de Monitoramento do

Plano Municipal de Educação; Procuradoria Geral do Município, ofícío s/n, infor-

ma que no Regimento Interno do COMDICACAR consta o órgão governamental

"Secretária Municipal de Assuntos Jurídicos", sendo assim, relata que a Procura-

doria Geral do Município não necessita ter representantes para compor o Con-

selho, visto que não consta este nome no Regimento, e os mesmos também es-

tão com um acúmulo de trabalho, solicita então que sejam alteradas as legisla-

ções, retirando o órgão governamental "Secretária Municipal de Assuntos Juridi-

cos", e alterando os artigos 12 (doze) e 13 (treze) da Lei Municipal nO

7.889/2014. A Conselheira Daiane Della Valle, relatou que seja encaminhado

para a Administração um pedido de alteração dos nomes dos órgãos governa-

mentais, com este ofício em anexo, e assim eles terão que indicar alguém, pois

é necessário. A Conselheira Marleide, sugeriu que isto seja levado ao Executivo,

encaminhando uma correspondência que de acordo com esta Lei os represen-

tantes são os gestores, e se o órgão não quer mais participar que outro seja in-

dicado pelo Executivo. Enviadas: Banco do Brasil, ofício nO20/2016, solicita os

extratos bancários dos depósitos efetuados além do periodo da Campanha do

Imposto de Renda 2015/2016; Secretaria Municipal de Assistência Social, me-

morando nO10/2016, JIJ, ofício nO22/2016 e Promotoria Especializada, ofício nO

24/2016, informam que em reunião ordinária do COMDICACAR, foi discutido e

deliberado que por tempo indeterminado permaneça na sede do Conselho Tute-

lar dois Conselheiros, e não três como consta no Regimento Interno, informa

também a criação de uma Comissão Especial para analisar este Regimento e a

Legislação vigente; JIJ, ofício nO23/2016, encaminha a ata de posse do Conse-

lho Tutelar, também informa o pedido de afastamento e posterior exoneração da

Conselheira Tutelar Titular Monica Regina de Gasperi Morais, visto que em seu

lugar a Conselheira Tutelar Suplente Iná Terezinha Brenner já está exercendo

suas funções; Promotoria Especializada, oficio nO25/2016,encaminha a ata de

3
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91 posse do Conselho Tutelar; Secretaria Municipal de Assistência Social, memo-

92 rando nO11/2016, encaminha a relação de bens da Sala dos Conselhos, da Sala

93 de Reuniões dos Conselhos e da sede do Conselho Tutelar; Secretaria Munici-

94 pai da Administração, memorando nO12/2016, solicita a alteração da Portaria nO

95 324 de 05 (cinco) de junho de 2015 (dois mil e quinze), alterando os membros ti-

96 tular e suplente da 39a CRE; Secretaria Municipal da Administração, memorando

97 nO13/2016, encaminha a ata de posse do Conselho Tutelar; Atestado de Pleno

98 e Regular Funcionamento para as entidades: APAE, Yacamin e Grupo Escoteiro

99 Levino Junges; Contalex, oficio nO21/2016, encaminha as cópias dos extratos

100 bancários dos depósitos efetuados além do período da Campanha do Imposto

101 de Renda 2015/2016 para análise e controle; Secretaria Municipal da Adminis-

102 tração, Resoluções nO04 a 07/2016, respectivamente: Cria a Comissão Especial

103 de Revisão do Regimento Interno, do Conselho Tutelar e Legislação Municipal;

104 Retifica e ratífica o inciso I do Artigo 1° da Resolução nO02/2016; Aprova a for-

105 ma de repasse do valor arrecadado na Campanha do Imposto de Renda

106 2015/2016 e da conta de Pessoas Físicas e Jurídicas; Aprova os valores repas-

107 sados para os projetos das entidades do COMOICACAR na Campanha do Im-

108 posto de Renda 2015/2016; SERFO, ofício nO26/2016, encaminha a cópia do

109 extrato bancário da conta do Projeto Samaritanos, referente ao período da Cam-

110 panha do Imposto de Renda 2015/2016, a qual não houve lançamentos; Secre-

111 taria Municipal da Administração, memorando nO14/2016, encaminha os envelo-

112 pes com os projetos e as devidas documentações das entidades do COMOICA-

113 CAR que tiveram seus projetos aprovados na Campanha do Imposto de Renda

114 2015/2016, informa também que estes projetos e documentações foram analisa-

115 dos pela Comissão do FMOCA, seguindo em anexo o parecer, as observações

116 constantes neste parecer já foram adequadas pelas entidades; Secretaria Muni-

117 cipal da Administração, memorando nO15/2016, comunica a suspensão por tem-

118 po indeterminado das atividades com crianças e adolescentes da entidade Cári-

119 tas, e que sendo assim, a entidade não utilizará o recurso do FMOCA; Secreta-

120 ria Municipal de Assistência Social, memorando nO16/2016, encaminha o ofício

121 nO102/2016 do Conselho Tutelar, que relata que a sede encontra-se com a cen-

4
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122 trai telefônica estragada, e solicita que a mesma ou um aparelho telefone móvel

123 seja disponibilizado; Controle Interno, memorando n° 17/2016, deVOlução dos

124 documentos referente as prestações de contas das entidades: AGS, ACADEV,

125 Veterano, Grupo Escoteiro Levino Junges e Sercesa, seguindo em anexo o pa-

126 recer da Comissão do FMDCA; SERFO, ofício nO27/2016, informa que o valor

127 arrecadado para a conta do projeto Samaritanos o qual foi extornado no mês de

128 março, não poderá ser incluso na Campanha deste ano, pois as doações diretas

129 às entidades foram somente até dezembro e o extorno foi posterior a isto, sendo

130 assim, este valor ficará para a próxima Campanha. 3- Prestações de contas

131 das entidades: Sercesa, Yacamin, APAE e Trianon: A Conselheira e membro

132 da Comissão do FMDCA, Daiane Della Valle, realizou a leitura do parecer nO

133 06/2015, que consta que foram analisadas as prestações de contas das entida-

134 des: Sercesa, Yacamin, APAE e Trianon. Cada entidade teve algumas conside-

135 rações que após serão enviadas diretamente às mesmas, após a leitura, o pare-

136 cer foi aprovado por todos. O Presidente realizou a leitura dos pareceres emiti-

137 dos pelo Controle Interno, em que todas as entidades foram consideradas regu-

138 lares com relação as suas prestações de contas. 4- Reformulação da Comis-

139 são da Educação Infantil: O Presidente iniciou este assunto relatando que a

140 Conselheira Marleide o procurou com questões importantes sobre a Educação

141 Infantil, no que diz respeito às vagas ofertadas pelo município. A Conselheira

142 então mencionou que o municipio aplica verbas educacionais livres na área em

143 que não deve aplicar e não atende plenamente a Educação Infantil. O Presiden-

144 te informou que o município perdeu uma ação judicial que tinha seu desfavor,

145 sendo que deveria atender estas situações e não atende, mas que não tem obri-

146 gação direta nesses atendimentos, sendo compartilhado com Estado e União.

147 Dando continuidade, o Presidente expõe que tendo em vista a relevância do as-

148 sunto e até para ter um melhor panorama, foi proposto a criação da Comissão

149 Especial para levantar estes dados. Paralelo a isto a SMEC procurou o COMDI-

150 CACAR mostrando que há dificuldades de atendimento da lista de espera mas

151 que há evolução neste sentido. Na ultima reunião do dia 07 (sete), a Secretária

152 Eloísa esteve presente, e após o Presidente foi procurado pela mesma para

5
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153 conversar esta questão. O Presidente informou que a SMEC em nenhum mo-

154 mento quer que seja extinta esta Comissão, só trouxe uma dificuldade que está

155 tendo em relação aos seus integrantes, especificamente quanto à Conselheira

156 Marleide. O Presidente então expôs que a Conselheira Marleide o procurou in-

157 formando que estava fazendo visitas às escolas e estava tendo alguns proble-

158 mas. A Conselheira então relatou que se manifestou como relatora pois consta-

159 tou ao receber a Minuta de Resolução, no mês de fevereiro, para assiná-Ia, que

160 a composição de seus membros não estava adequada à Lei Municipal nO

161 7.889/2014, artigo 23 (vinte e três), a qual determina que os integrantes das Co-

162 missões Temáticas sejam compostos de forma paritária entre o Governo e a So-

163 ciedade Civil. Pelas colocações efetuadas, a Conselheira manifestou diante da

164 plenária o seu pedido de afastamento da Comissão Especial. O Presidente ex-

165 pôs que devido a alguns entraves, esta é uma forma de preservação da Conse-

166 Iheira Marleide que se dedica a esta questão, e já foi Secretária da Educação,

167 podendo estar sendo mal interpretada, sendo assim, questiona a plenária sobre

168 esta questão, e sugere que se coloque a Conselheira como coordenadora da

169 Comissão, não indo diretamente nas escolas. A Conselheira Marleide mencio-

170 nou que seu papel na Comissão jamais será de um enfrentamento, tendo direito

171 como cidadã, e também informou que não aceita ser coordenadora da referida

172 Comissão Especial, comunicando para a plenária que não deseja submeter os

173 Conselheiros ao constrangimento de ter que decidir sobre sua permanência ou

174 não na Comissão Especial da Educação Infantil. O Presidente salientou que não

175 se deve levar estes aspectos para o lado pessoal, pois quando a Conselheira

176 trouxe a demanda todos entenderam como importante, sendo que sua contribui-

177 ção com relação a Educação Infantil está sendo levada adiante em função da

178 Comissão, todavia entende que esta colocação direta na Comissão trará alguns

179 transtornos inclusive no resultado da mesma. A ideia é de se ter uma Comissão

180 eficaz com a colaboração e não com um trabalho direto. O Presidente mencio-

181 nou que para não criar transtornos de relação, poderia tomar a decisão sozinho,

182 mas em respeito a opinião dos Conselheiros, foi criada a Comissão Especial du-

183 rante a reunião e depois readaptada por questões de legislação, em respeito a
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184 isto trouxe este assunto aos presentes. Após estas explanações, o Presidente

185 passou a palavra para a Secretária Adjunta da SMEC, Lisiara Guimarães, a

186 mesma relatou que a Conselheira Marleide se refere como se a Educação In-

187 fantil não tivesse evoluído, mas não é isto, pois na época que a Conselheira era

188 Secretária ela implantou a Educação Infantil, sendo que a mesma obedece o

189 que a Lei indica a ser feito, pois não há outro meio de se trabalhar se não for por

190 meio legal. Quanto a lista de espera, Lisiara relatou que é real, e que não há

191 possibilidade de em um mês atender estas crianças, a Promotora Clarissa teve

192 a ideia do meio turno para diminuir a lista de espera e foi algo positivo, sendo

193 que diminuiu o número, mas não totalmente. A educação busca ampliar nas

194 suas possibilidades, vagas e espaços para atender as famílias, pois nenhuma

195 administração quer ver lista de espera, pois as famílias precisam. Isto se torna

196 mais que uma forma de ensino, é para os pais poderem trabalhar ou por situa-

197 ções de risco, mas ao mesmo tempo a Educação Infantil é ensino. O Presidente

198 comentou que essa ideia de criar a Comissão Especial, é uma forma de trazer a

199 realidade do município, até onde está evoluindo e até onde pode evoluir. O obje-

200 tivo é ter a Comissão Especial da forma mais isenta possível, para não trazer

201 coisas do passado, realizando apontamentos e informando se está bom ou não,

202 oficiando os órgãos competentes. A Conselheira Marleide relatou que na FUN-

203 DETEC foram aplicados mais de três milhões de reais, sendo que são recursos

204 financeiros livres do município que não deveriam ter sido aplicados lá e sim na

205 Educação Infantil ou Ensino Fundamental. O Conselheiro João Boaventura rela-

206 tou que faz parte da Comissão Especial e sugeriu que se enviasse o ofício à

207 SMEC a respeito da ação que a Conselheira Marleide trouxe, e acredita que nin-

208 guém sabia da mesma, pediu então que fosse encaminhado ao Conselho sobre

209 esta ação. O Conselheiro também mencionou que esteve em uma reunião com

210 a Secretária Eloísa, a mesma relatou que é impossivel atender todas as crian-

211 ças, mas informou que já há o turno integral na Escola Patronato, na Santa Isa-

212 bel foi aberta outra turma, e na SOMAIC que é particular foi passado a questão

213 das vagas. Mesmo assim não será tudo suprido, mas está progredindo, visto

214 que há esforço da Secretária com a equipe. O que também dificulta é a questão
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215 dos pais, pois existem vagas para o turno da manhã, e alguns não querem, po-

216 rém se é necessidade tem que aceitar a vaga. Na oportunidade, Lisiara comen-

217 tou que haverá turno integral na Escola Aristides Haeffner. A Conselheira Daia-

218 ne Della Valle relatou que referente à FUNDETECc, o Prefeito foi à Porto Alegre,

219 com uma minuta de Projeto de Lei, e deixou o despacho na Administração para

220 extinguir a FUNDETEC. A Conselheira Marleide informou que o Prefeito recebeu

221 uma correspondência dela referente à isto. Para se concluir o assunto da Comis-

222 são Especial da Educação Infantil, o Presidente questionou quem tem interesse

223 em participar da mesma. Após discussões, a Comissão Especial ficou assim

224 composta: Márcia Menta da Costa da SMEC, João Roberto Boaventura do

225 CPM, Salete Solange Fernandes de Moraes da 39a CRE e Natani Beffart do

226 Nascimento da OAB. 5- Mobilização para a segunda fase da Campanha do

227 Imposto de Renda: O Presidente iniciou relatando que a segunda fase irá até o

228 mês de abril, sendo as doações somente para o FMDCA, e a porcentagem é de

229 3% (três por cento). A Secretária Executiva encaminhou um e-mail para a Co-

230 missão da Campanha do Imposto de Renda, para se organizarem na mobiliza-

231 ção, recebeu também da Joana de Hamburgo um modelo do folder do município

232 de Caxias do Sul, o qual foi apresentado para a plenária. A Conselheira e mem-

233 bro da Comissão, Natani Beffart do Nascimento, relatou que irão fazer um folder

234 e divulgar para todos, inclusive nas redes sociais. A Conselheira Daíane Della

235 Valle, relatou que os valores do recurso livre serão revistos e até sexta-feira irá

236 para a Câmara Munícipal de Vereadores. A Secretária Executiva mencionou que

237 recebeu a informação que as entidades podem ir até o Cartório de Protestos na

238 Rua Alexandre da Motta para pedir doações para o FMDCA. 6- Capacitação

239 ACONTURS: A Secretária Executiva relatou que no dia 06 (seis) de maio do

240 corrente ano acontecerá uma capacitação realizada pela Associação dos Con-

241 selheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul- ACONTURS, que

242 será na Câmara Municipal de Vereadores. O público será os Conselheiros Tute-

243 lares Titulares e Suplentes, Conselheíros de Direitos, bem como a Rede de

244 Atendimento do município. A Secretária mencionou que os municípios próximos

245 estão sendo convidados também, e quando o Sr. Rodrigo da ACONTURS enviar
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246 a programação, a mesma estará sendo encaminhada à todos, A Conselheira Tu-

247 telar Gladis Costa, relatou que o município deveria pagar esta capacitação aos

248 Conselheiros de Carazinho, e a Secretária Executiva informou que entrou em

249 contato com a Secretária Municipal de Assistência Social, Magnólia Simm Previ-

250 atti, e a mesma expôs que pela falta de recursos cada um deveria pagar a sua

251 inscrição, o Presidente então solicitou que seja encaminhado um ofício para a

252 Secretária pedindo o pagamento, pois é uma Capacitação. Após estas explana-

253 ções, a Conselheira Marleide realizou uma indicação verbal, e depois fará por

254 escrito, solicitando um espaço adequado para a realização das reuniões plenári-

255 as, onde se possa usar o data show e que se tenha melhor acomodação, bem

256 como solicita que a próxima reunião seja em outro local, visto que na legislação

257 consta que com 15 (quinze) dias de antecedência é possível trocar de local. A

258 Conselheira também informou que possui assuntos pendentes para trazer ao co-

259 nhecimento dos Conselheiros, e precisa utilizar o data show, sugeriu também

260 que talvez as outras reuniões possam ser em um lugar mais amplo, sendo que a

261 Secretária da Assistência Socíal poderá ver esta questão. O Presídente questio-

262 nou quais seriam os assuntos a serem trazidos pela Conselheira, e a mesma re-

263 lata que é referente ao Parecer nO11/2015 e as ações tomadas na ausência do

264 Presidente e do Vice- Presidente. Sendo assim, a próxima reunião será em ou-

265 tro local devido à esta exposição da Conselheira Marleide e assim que possível

266 o mesmo estará sendo avisado aos Conselheiros. Nada mais havendo a cons-

267 tar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência,

268 sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Ca-
269 razinho, 11 de abril de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

Juliano Moura

Presidente
Pablo Schwalbert

Vice - Presidente
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ATA 06/2016

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMolCACAR - reu-

niu-se ordinariamente, nas dependências do Instituto Federal Farroupilha às oito

horas e trinta minutos. O Vice-Presidente Pablo Schwalbert, iniciou a reunião in-

formando que o Presidente Juliano Moura não pôde se fazer presente e que ele

irá presidir a reunião no dia de hoje. 1- Aprovação da Ata 04 e 05-2016: A ata

04 (quatro) foi lida pela Secretária Executiva e aprovada por todos. A Conselhei-

ra Marleide Lorenzi, sugeriu que a ata 05 (cinco) seja lida na próxima reunião, e

todos aprovaram esta sugestão. A Conselheira também sugeriu que o terceiro

assunto da pauta referente as informações sobre a renovação de registro de al-

gumas entidades fique para a próxima reunião e todos concordaram. 2- Corres-

pondências recebidas e enviadas: Recebidas: Secretaria Municipal de Educa-

ção e Cultura, ofício na 163/2016, informa a não possibilidade de empréstimo do

auditório; Secretaria Municipal de Assistência Social, ofício nO17/2016, informa

à Comissão de Políticas Públicas que a Secretária não foi informada a respeito

da alteração do Regimento Interno da Casa de Acolhimento Institucional Profes-

sora Odila e que se dispõe de formar uma Comissão que trate deste assunto;

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ofício nO 174/2016, informações

acerca das visitas que a Comissão da Educação Infantil realizou nas Escolas

Municipais de Educação Infantil, em que haviam pessoas que não fazem parte

da Comissão que estão acompanhando o Conselheiro João Roberto Boaventu-

ra. O Conselheiro João, relatou que a Conselheira Marleide Lorenzi foi às visi-

tas, somente o acompanhando, não tendo acesso aos documentos, mencionou

também que a Conselheira Márcia Menta da Costa tinha conhecimento disto

tudo. A Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eloísa da Rocha oreyer,

mencionou que os ofícios devem passar pelo Presidente do COMoICACAR, vis-

to que este ofício encaminhado à este Conselho sobre as visitas às escolas o

Presidente não havia tido acesso. A Secretária Executiva Mayse de Mello Fra-

goso, explicou que tentou entrar em contato com o Presidente mas não conse-
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guiu falar com o mesmo para apresentar a correspondência, e na segunda-feira

já aconteceria a reunião, tendo-se assim um curto espaço de tempo. ° Conse-

lheiro João expõe que foi encaminhado um ofício à SMEC avisando sobre as vi-

sitas, porém a Secretária Eloísa expôs que o mesmo chegou depois que as visi-

tas já estavam acontecendo. A Secretária Executiva explicou que ocorreu um

equívoco no momento da entrega do ofício, sendo o mesmo encaminhado mais

tarde. A Conselheira Marleide fez uso da palavra e relatou que é importante que

os Conselheiros Titulares do Governo compareçam às reuniões plenárias. A

Conselheira também mencionou que nesta reunião da Comissão Especial da

Educação Infantil a Conselheira Márcia Menta da Costa estava presente e o

Conselheiro João mencionou sobre as visitas neste dia. Segundo a Conselheira,

nenhum Conselheiro precisa de autorização para realizar as visitas, é da compe-

tência dos mesmos, sendo que não foi a Conselheira que foi ao Ministério Públi-

co e sim a cidadã e, enquanto relatora da Comissão de Políticas Públicas, preci-

sa estudar e verificar in loco. A Conselheira expôs que quer deixar claro que rea-

lizou estas visitas como cidadã e que continuará fazendo isto. Realiza seu traba-

lho não por ter sido Secretária da Educação e se quiserem se retira da relatoria

da Comissão de Políticas Públicas, visto que da Comissão Especial de Educa-

ção Infantil foi retirada 4 (quatro) meses depois da criação da mesma. A Conse-

lheira Márcia relatou que trabalhou com a Conselheira Marleide, e que a mesma

sabe do esforço da SMEC em relação à Educação Infantil, visto que há crianças

que não querem ir para a escola, e que casos assim são repassados para o

Conselho Tutelar. Após isto, a Conselheira entregou ao Vice-Presidente o Plano

Municipal de Educação para ser entregue aos Conselheiros. A Secretária Eloisa

informou que não consegue vir nas reuniões e que está sendo feito de tudo para

atender a todos. Para finalizar, o Conselheiro João expôs que estão indo às Es-

colas, pois enquanto Comissão mais tarde podem ser questionados. A seguir foi

lido o Convite do Corpo de Bombeiros Militar de Carazinho para a solenidade de

recebimento de uma viatura Auto Bomba para o Corpo de Bombeiros. Enviadas:

Controle Interno, memorando nO 18/2016, devolução dos documentos referente

as prestações de contas das entidades: Yacamin, SERFO, APAE e Vasco da

Gama, seguindo em anexo o parecer da Comissão do FMDCA; Controle Interno,

2
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memorando nO19/2016, devolução dos documentos referente as pres tações de

contas da entidade Pinheiro Atlético Clube, seguindo em anexo o parecer da Co-

missão do FMDCA; Secretaria Municipal da Administração, Resoluções 08 e

09/2016, respectivamente: Cria a Comissão Especial de Diagnóstico da oferta,

demanda e proposições para a Educação Infantil; Aprova a aplicação dos recur-

sos e as atividades de 2015 (dois mil e quinze) das entidades do COM DICA-

CAR; Controle Interno, memorando nO 20/2016, devolução após parecer final

deste Departamento e da Comissão do FMDCA dos documentos referente as

prestações de contas das entidades: Trianon, Yacamin, APAE e Sercesa; Serce-

sa e Trianon, ofícios nO28 e 29/2016, encaminham as considerações realizadas

pela Comissão do FMDCA após análise da prestação de contas das referidas

entidades; Conselheira Tutelar Suplente Milena Leal dos Reis, ofício nO30/2016,

informações sobre a Capacitação promovida pela ACONTURS, bem como con-

vite para participar da mesma, seguindo em anexo a convocação e programa-

ção; Conselheira Tutelar Suplente Rejane Beatriz Ersico de Souza, oficio nO

31/2016, informações sobre a Capacitação promovida pela ACONTURS, bem

como convite para participar da mesma, seguindo em anexo a convocação e

programação, visto que esta Conselheira não obteve frequência mínima na últi-

ma capacitação realizada para os Conselheiros; Câmara Municipal de Vereado-

res, ofício nO32/2016, solicita cedência do plenário da Câmara para realização

da Capacitação promovida pela ACONTURS; Secretaria Municipal de Educação

e Cultura, ofício nO 33/2016, solicita cedência das dependências do auditório

desta Secretaria para realizar a reunião ordinária do COMDICACAR no dia 02

(dois) de maio do corrente ano; Secretaria Municipal de Assistência Social, me-

morando nO 21/2016, informações sobre a Capacitação da ACONTURS, bem

como pedido de pagamento para os Conselheiros Tutelares Titulares e Suplen-

tes do município e convíte para participar deste evento; Instituto Federal Farrou-

pilha, oficio nO34/2016, solicita cedência das dependências deste Instituto para

realizar a reunião ordinária do COMDICACAR no dia 02 (dois) de maio do cor-

rente ano; Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ofício da Comissão da

Educação Infantil nO03/2016, comunica que a Comissão estará realizando visi-

tas nas Escolas Municipais de Educação Infantil. 3. Informação 01/2016 da Co-
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missão de Políticas Públicas referente as documentacões pendentes da reM

novacão de registro das seguintes entidades credenciadas: SERFO, CIEE e

Grupo Escoteiro Levino Junges: A Conselheira Marleide sugeriu que este as-

sunto fique para a próxima reunião, visto que os outros assuntos são extensos e

a sugestão foi aprovada pelos presentes. 4- Parecer 01/2016 da Comissão de

Políticas Públicas referente à Concessão de Auxílios financeiros, transfe-

rências e subvenções sociais no exercício de 2016 para entidades pri-

vadas sem fins lucrativos: A Conselheira Marleide, iniciou este assunto re-

alizando a leitura do Parecer na 01/2016 da Comissão de Políticas Públicas,

que foi entregue e protocolado na Prefeitura Municipal de Carazinho no dia

20 (vinte) de abril do corrente ano, e na Câmara Municipal de Vereadores no

dia 28 (vinte e oito) de abril do corrente ano. O Parecer teve como decisão

da Comissão a solicitação ao Executivo Municipal que destine às entidades

Pinheiro Atlético Clube, Sercesa, Vasco da Gama, Veterano Futebol Clube e

Trianon pelo menos o valor destinado no exercício financeiro do ano de 2015

(dois mil e quinze), visto que estas entidades receberão apenas os valores

doados na Campanha do Imposto de Renda. A Conselheira expôs que a

mesma juntamente com o Conselheiro João Boaventura, no dia 22 (vinte e

dois) de abril do corrente ano manteve uma reunião com o Prefeito Munico-

pai, mas até o momento não tiveram retorno. O Conselheiro João, mencio-

nou que o Projeto de Auxílios Financeiros não foi retirado da Câmara Munici-

pal de Vereadores, e que juntamente com a Conselheira Marleide conversa-

ram com o Vereador Erlei Vieira, o mesmo informou que irá articular com os

demais vereadores esta questão, visto que no dia de hoje haverá reunião or-

dinária na Câmara Municipal de Vereadores. Este Projeto não está na pauta

e talvez não será votado até o Prefeito adequá-lo. Porém, segundo o Conse-

lheiro, os Vereadores possuem autonomia para articular estes valores. Após

estas explanações, o Parecer foi aprovado por todos. 5- Parecer nO11/2015

da Comissão de Políticas Públicas referente à Análise da Proposta Or-

çamentária para o exercício de 2016: A Conselheira Marleide Lorenzi reali-

4
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zou a leitura do Parecer nO11/2015. No referido Parecer consta que: não fo-

ram previstos recursos financeiros para a manutenção da ACAPESU; há

gastos excessivos no Departamento de Educação; há pouco recurso para

despesas de reformas e adequações, bem como para material de consumo;

não foi especificada a finalidade de encargos do município; deve haver a ma-

nutenção do CMEP, porém esta modalidade - Educação Profissional - não

compete ao município. Na oportunidade a Secretária Eloísa explicou que há

um documento que está sendo elaborado, e que os cursos que tem hoje são

pagos com o dinheiro das inscrições. Dando continuidade na leitura do Pare-

cer, o mesmo consta que: não deve haver manutenção do convênio Estadual

do transporte escolar Estadual; há pouco recurso para a ampliação das es-

colas da Educação Infantil, bem como para a reforma, manutenção e ade-

quação das EMEIS e do CEME; quanto à Secretária Municipal de Obras e

Serviços Urbanos, cabe a mesma destinar recursos para os passeios públi-

cos das EMEFS e EMEIS; há um alto valor destinado para despesas de ma-

nutenção da FUNDETEC. A Conselheira Marleide referiu que o Prefeito está

com um Projeto para extinguir a mesma, porém algumas pessoas não que-

rem. A Conselheira afirmou que o município não está cumprindo com a

Constituição e a Lei Federal nO9394, artigo 11, inciso V ao destinar recursos

para a FUNDETEC e possuir lista de espera em Educação Infantil. O municí-

pio está destinando um valor elevado para a FUNDETEC, porém mesmo

sendo recursos livres, só poderá fazê-lo quando estiver plenamente atendida

a Educação Infantil conforme determina a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional. Neste Parecer também consta que é competência do COM-

DICACAR: formular, acompanhar, monitorar e avaliar a Política Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando prioridades para a conse-

cução das ações, a captação e a aplicação de recursos. Acompanhar os re-

cursos orçamentários destinados à criança e ao adolescente, participar,

acompanhar e deliberar sobre a elaboração, aprovação e execução do Plano

Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamen-
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tária Anual (LOA). Após a leitura e discussão deste Parecer, a Conselheira

Marleide informou que irá pedir os demonstrativos do primeiro bimestre en-

quanto relatora da Comissão de Políticas Públicas. A Conselheira Vânia dos

Santos relatou que a Comissão do FMOCA também poderia participar, ou

elaborar algo em nome do COMOICACAR, exigindo e realizando os devidos

apontamentos. Após isto, a Secretária Executiva relatou que segundo a Con-

selheira Tutelar Gladis Costa, o pagamento da Capacitação da ACONTURS

pode ser custeado através dos recursos do COMOICACAR, especificamente

do FOMCA, visto que a Secretaria Municipal de Assistência Social no mo-

mento não poderá pagar esta Capacitação. A Secretária então informou à

plenária que ao analisar as documentações do COMOICACAR verificou que

estes recursos podem ser utilizado para estes fins, porém deve ser aprovado

pela plenária, questionou isto aos Conselheiros presentes, e os mesmos

concordaram e aprovaram a utilização dos recursos do FMOCA para efetuar

o pagamento desta Capacitação. Nada mais havendo a constar, encerro a pre-

sente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os de-

mais Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 02 de
maio de 2016.

Pablo Schwalbert

Vice - Presidente
Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA 07/2016

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMOICACAR _ reu-

niu-se ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos

às oito horas e trinta minutos. 1- Aprovação das Atas 05 e 06-2016: O Presi-

dente Juliano Moura iniciou a reunião questionando se alguém tinha algum

apontamento referente às atas 05 (cinco) e 06 (seis). Não houveram aponta-

mentos e as atas foram aprovadas por todos. 2- Correspondências recebidas

e enviadas: Recebidas: Secretaria Municipal de Assistência Social, memorando

na 063/2016, informa que não será possivel efetuar o pagamento da Capacita-

ção para os Conselheiros Tutelares devido à contenção de despesas; CREAS,

ofício circular nO 108/2016, convite para participar da apresentação teatral

"Quando o Segredo Gritar"; Conselheiras Tutelares Suplentes Claudete Klein

Bandeira e Rejane Beatriz Ersico de Souza, oficio s/n, informam que irão partici-

par da Capacitação promovida pela ACONTURS; Conselheira Suplente Milena

Leal dos Reis, e-mail informando que não irá participar da Capacitação com a

ACONTURS e que não possui mais interesse em ser Suplente; JIJ, ofício nO

OS/2016, agradece o convite para a Capacitação e informa que não será possí-

vel comparecer à mesma devido a outro compromisso; Ministério Público, notifi-

cação nO074/2016, notifica o COMDICACAR para comparecer na audiência so-

bre as FICAI's; SERFO, ofício s/n, solicita o Atestado de Pleno e Regular Funci-

onamento; Controle Interno, oficio nO087/2016, encaminha as prestações de

contas para análise das entidades: Yacamin, Pinheiro Atlético Clube, SERFO,

APAE e Clube de Regatas Vasco da Gama (estas prestações já foram analisa-

das pela Comissão); Yacamin, encaminha o Alvará de Prevenção e Proteção

Contra Incêndio; Controle Interno, ofício na 114/2016, encaminha as prestações

de contas para análise das entidades: ACAOEV, APAE, AGS e SERFO (as enti-

dades ACAOEV e AGS já foram analisadas pela Comissão); Enviadas: Secreta-

ria Municipal da Saúde, ofício nO35/2016, solicita a aplicação das vacinas contra

a gripe H1N1 para três Conselheiros Tutelares, um recepcionista e dois motoris-

1
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tas; JIJ e Ministério Público, ofícios na 36 e 37/2016, convite para participar da

Capacitação da ACONTURS, seguindo em anexo a programação com o modo

de inscrição e o valor; Secretaria Municipal da Administração, Resolução na

10/2016, que aprova a a utilização dos recursos do FMDCA para custear despe-

sas para Capacitação dos Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes; Conta-

bilidade, memorando na22/2016, informa sobre a Capacitação da ACONTURS e

solicita que o valor de inscrição seja empenhado para cinco Conselheiros Tute-

lares Titulares e dois Suplentes, sendo custeado através dos recursos do FMD-

CA, especificamente a Conta da Campanha do Imposto de Renda (nO36.309-X),

seguindo em anexo a Resolução que aprova a utilização deste recurso; Contabi-

lidade, memorando nO23/2016, encaminha os nomes e nOdo CPF dos Conse-

lheiros que irão participar da Capacitação da ACONTURS, e também informa os

dados do responsável pela mesma, bem como o CNPJ da ACONTURS, seguin-

do em anexo a convocação e a programação deste evento; Contabilidade, me-

morando nO24/2016, informa que no dia da Capacitação da ACONTURS o Pre-

sidente cedeu quatro inscrições aos Conselheiros Tutelares referente as sete

inscrições que foram solicitados o empenho à este Setor. Solicita o extorno do

valor de R$ 200,00 (duzentos reais) do empenho, devendo o mesmo retornar

para sua conta de origem, seguindo em anexo o recibo original da Associação e

o envelope com o valor destas inscrições cedidas; Declaração assinada pela

funcionária do Setor de Contabilidade, Maria José Bischoff Barbiero, declarando

que recebeu o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), referente às quatro inscri-

ções que foram cedidas pelo Presidente da ACONTURS; Contalex, ofício nO

38/2016, encaminha os recibos protocolados dos doadores da Campanha do Im-

posto de Renda referente às doações efetuadas no ano de 2015 (dois mil e

quinze) para o FMDCA e para as entidades registradas no COMDICACAR, tam-

bém foi informado que foram feitas cópias destes recibos para serem arquivadas

no Conselho; Banco do Brasil, ofício na 39/2016, solicita os extratos bancários

referente aos depósitos identificados nesta agência para o FMDCA na segunda

fase da Campanha do Imposto de Renda; SERFO, Atestado de Pleno e Regular

Funcionamento; Secretaria Municipal de Educação e Cultura, oficio nO40/2016,

informações acerca de uma denúncia realizada para um Conselheiro do

2
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CMASC, que envolve a diretora de uma Escola Municipal de Educação Infantil

do municipio, seguindo em anexo a referida denúncia e alguns bilhetes da esco-

la; Secretaria Municipal de Assistência Social, oficio da Comissão de Políticas

Públicas nO01/2016, solicita a manifestação da Secretária Municipal de Assis-

tência Social sobre o Regimento Interno da Casa de Acolhimento Institucional

Professora Odila, uma vez que a Coordenadora da referida instituição encami-

nhou o mesmo diretamente ao COMDICACAR, e nele não consta a homologa-

ção desta Secretaria; Prefeito Municipal, oficio da Comissão de Políticas Públi-

cas nO13/2016, solicita a retirada da Câmara de Vereadores do Projeto de Lei nO

124/2015 de 15 (quinze) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze), o qual tem a

seguinte ementa: " Dispõe sobre os cargos e salários da FUNDETEC e revoga a

Lei Municipal n 5.811/2013." Neste oficio também há explanações acerca da Au-

diência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e sobre alguns

problemas referentes à FUNDETEC. Na oportunidade, a Conselheira Marleide

Lorenzi relatou que o Prefeito teve uma decisão corajosa referente ao pedido de

extinção da FUNDETEC, porém, antes disto ser votado na Câmara Municipal de

Vereadores foi apresentado um requerimento verbal para ser encaminhado um

oficio ao Prefeito para desativar a FUNDETEC e não extinguir, e isto foi votado e

decidido por unanimidade. Após esta explanação, a Secretária Executiva Mayse

de Mello Fragoso informou aos presentes que recebeu uma ligação da entidade

MOCOCA, a mesma gostaria que seu registro fosse renovado visto que verificou

em suas documentações que o comprovante de inscrição possui validade até

este ano. A Secretária expôs para a representante da entidade que as renova-

ções de registro ocorreram no ano passado e que constatou que o mesmo está

suspenso mas que verificaria com a Comissão de Políticas Públicas esta situa-

ção. A Secretária relatou para a plenária que entrou em contato com a Sra. Joa-

na de Hamburgo, pois alguns registros foram suspensos na época em que a

mesma era Presidente do COMDICACAR, a mesma então informou que pode

ser renovado apenas o Programa. Após estas explanações, a Conselheira Mar-

leide relatou que pode ser renovado somente o Programa. O Presidente infor-

mou que isto pode ser resolvido com a Comissão de Políticas Públicas. A Con-

selheira Márcia Menta da Costa informou que a Secretária Municipal de Educa-
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94 ção e Cultura interina é a Sra. Lisiara Guimarães, também informou que deve

95 ser substituído o nome da até então Secretária e Conselheira Eloísa da Rocha

96 Dreyer no quadro dos Conselheiros do COMDICACAR. A Secretária Executiva

97 explicou que deve ser encaminhado ao Conselho um ofício informando o nome

98 de um novo Conselheiro Titular. 3- Informações sobre a segunda fase da

99 Campanha do Imposto de Renda 2015/2016, e sobre a Campanha do Im-

100 posto de Renda 2016/2017: O Presidente iniciou este assunto informando que

101 os valores da segunda fase da Campanha do Imposto de Renda ainda não es-

102 tão disponíveis, após passou a palavra para a Secretária Executiva Mayse de

103 Mello Fragoso. A Secretária explicou que solicitou via ofício ao Banco do Brasil

104 os extratos dos depósitos identificados efetuados para o FMDCA, na segunda

105 fase da Campanha do Imposto de Renda. Nos extratos (disponíveis para visuali-

106 zação durante a reunião) não haviam lançamentos até o mês de maio do corren-

107 te ano. A Secretária então entrou em contato com a Luciane da Secretaria Muni-

108 cipal da Fazenda e a mesma informou que realmente não haviam lançamentos e

109 que foi a primeira vez que isto aconteceu. A Secretária entrou em contato com o

110 Escritório Contalex e repassou esta informação para a Sra. Noemi Cunha, a

111 mesma conversou com o Sr. Jocélio Cunha, parceiro da Campanha do Imposto

112 de Renda. Jocélio referiu que a segunda fase não há depósitos, ocorrendo ape-

113 nas a emissão de uma DARF, que a Receita Federal que deverá repassar para

114 o Banco, estando estes valores disponíveis no mês de junho ou julho. Para fina-

115 lizar, o Presidente informou que a Comissão da Campanha do Imposto de Ren-

116 da, bem como as entidades podem iniciar a organização para lançar a Campa-

117 nha de 2016/2017. 4- Prestações de contas das entidades: AGS, ACADEV,

118 Yacamin, SERFO, APAE, Vasco da Gama e Pinheiro Atlético Clube: A Con-

119 selheira e membro da Comissão do FMDCA, Vânia dos Santos iniciou este as-

120 sunto realizando a leitura do Parecer nO04/2015, referente à análise das presta-

121 ções de contas das entidades: AGS e ACADEV, visto que as prestações de con-

122 tas das demais entidades que constam neste Parecer ainda não foram encami-

123 nhadas pelo Departamento do Controle Interno. Após a Conselheira realizou a

124 leitura do Parecer na OS/2015 das entidades: Yacamin, SERFO, APAE e Vasco

125 da Gama. ° último Parecer foi o de na 06/2015 da entidade: Pinheiro Atlético

4
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126 Clube. Os apontamentos serão encaminhados diretamente às entidades. Os pa-

127 receres foram aprovados por todos sem ressalvas. A Secretária Executiva infor-

128 mou que o Departamento do Controle Interno emitiu um parecer para cada enti-

129 dade, todos regulares, exceto o da entidade AGS que está com algumas ressal-

130 vas que serão enviadas à entidade através deste Departamento. 5- Informação

131 01/2016 da Comissão de Políticas Públicas referente as documentações

132 pendentes da renovação de registro das seguintes entidades credencia-

133 das: SERFO, CIEE e Grupo Escoteiro Levino Junges : Este assunto será

134 apresentado na próxima reunião ordinária. Na oportunidade o Presidente infor-

135 mou à todos que no dia 08 (oito) de junho do corrente ano, acontecerá a etapa

136 municipal da 6a Conferência Nacional das Cidades, que terá como local a Uni-

137 versidade Luterana do Brasil - ULBRA, foram repassados aos presentes os fol-

138 ders deste evento com mais informações. 6- Eleição Presidente e Vice-Presi-

139 dente do COMDICACAR: O Presidente iniciou a Eleição verificando quais os

140 Conselheiros que estavam presentes, após questionou aos mesmos se haviam

141 candidatos da Sociedade Civil para a Presidência. Na oportunidade, apenas o

142 Conselheiro João Roberto Boaventura indicou seu nome, sendo o mesmo apro-

143 vado por unanimidade por todos os Conselheiros. O Presidente então questio-

144 nou se haviam candidatos Governamentais para a Vice-Presidência. Na oportu-

145 nidade, a Conselheira Marleide Lorenzi relatou que não é necessário o Vice-Pre-

146 sidente ser do Governo, e colocou seu nome a disposição para a Vice-Presidên-

147 cia. Os Conselheiros também aprovaram por unanimidade. Para finalizar, o Pre-

148 sidente Juliano agradeceu à todos durante o período em que esteve a frente da

149 Presidência do COMDICACAR e passou à palavra para o novo Presidente, João

150 Roberto Boaventura, que agradeceu à todos e relatou que irá dar continuidade

151 nos trabalhos que vinham sendo executados. A Vice-Presidente eleita Marleide

152 Lorenzi, mencionou que irá auxiliar no que for preciso, principalmente no que diz

149 respeito à legislação. O Sr. Darci Guimarães fez uso da palavra, pedindo que a

150 Escolinha Educacional Trianon tivesse representação no COMDICACAR, e o

151 Presidente João Boaventura informou que está questão será analisada e discuti-

152 da. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Se-

153 cretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam
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154 em livro próprio de presenças. Carazinho, 06 de junho de 2016.
155

156 Mayse de Mello Fragoso

157 Secretária Executiva
158

•

•

Juliano Moura

Presidente
Pablo Schwalbert

Vice - Presidente
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ATA 08/2016

Aos dezessete dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, o Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR -

reuniu-se extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Con-

selhos às oito horas e trinta minutos. 1- Aprovação da Ata 07-2016: O Presiden-

te João Roberto Boaventura iniciou a reunião com a aprovação da ata e questio-

nou aos Conselheiros se haveria alguma indicação ou apontamento referente à

mesma, não houveram apontamentos e a ata foi aprovada por todos. Na oportu-

nidade, a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso informou que na última

reunião foi mencionado pelo Presidente que a Comissão da Campanha e as enti-

dades já podem se organizar para lançar a Campanha do Imposto de Renda des-

te ano, porém isto não foi colocado no assunto três da ata. Desta forma, a Secre-

tária relatou que irá acrescentar esta parte. 2- Correspondências recebidas e

enviadas: Recebidas: Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação, memo-

rando nO45/2016; Escolinha Educacional de Futebol Trianon, oficio n° 20/2016;

JIJ, ofício nO 06/2016; Secretaria Municipal de Educação e Cultura, oficio nO

249/2016; Conselho Tutelar, ofícios nO215 e 219/2016. Enviadas: DPCA, ofício

nO41/2016; Secretaria Geral do Governo, oficio nO42/2016; Escolinha Educacio-

nal de Futebol Trianon, ofício nO43/2016; Clube de Regatas Vasco da Gama, ofí-

cio nO44/2016; Conselho Tutelar, ofício nO45/2016; JIJ, ofício nO46/2016; MP,

ofício nO47/2016; Brigada Militar, Juliano Moura, ofício nO48/2016; Yacamin, Pa-

blo Schwalbert, ofício nO49/2016; CAIC, ofício nO50/2016; Secretaria Municipal

da Fazenda e Arrecadação, memorandos nO25,28,29 e 30/2016; Secretaria Mu-

nicipal da Administração, memorandos nO26 e 27/2016. 3- Reformulação das

Comissões da Educação Infantil, Políticas Públicas e Campanha do Impos-

to de Renda e eleição para um Presidente para cada Comissão: O Presidente

João iníciou este assunto informando que não poderá mais permanecer nas Co-

missões em função de ter assumido a Presidência. Após discussões, a plenária

aprovou o seguinte: Comissão da Educação Infantil: terá um representante do

Yacamin, que será posteriormente comunicado pela Conselheira Vera Suckau;

1
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Comissão de Políticas Públicas: será aguardada a situação do Sr. Darci Guima-

rães da Escolinha Educacional de Futebol Trianon, que possui interesse em ser

Conselheiro, sendo assim, posteriormente o mesmo talvez possa fazer parte des-

ta Comissão; Comissão da Campanha do Imposto de Renda: Carmen Argenton

da entidade APAE. O Presidente sugeriu que cada Comissão tenha um Presiden-

te, que ficará responsável por marcar as reuniões e demais assuntos pertinentes

e todos aprovaram esta sugestão. O Presidente então informou que quem esco-

lherá o Presidente será a própria Comissão e as mesmas devem se organizar

para realizar esta escolha, passando a informação para a Secretária Executiva,

para que na próxima reunião isto seja informado para a plenária. Para finalizar

este assunto, o Presidente relatou que a Comissão da Campanha do Imposto de

Renda é de caráter temporário, e questionou à todos quem teria interesse em fa-

zer parte da mesma, ou se permaneceriam os mesmos membros. Todos aprova-

ram que permaneçam os mesmos membros, que são os seguintes: Silvana Kem-

merich, Márcia Menta da Costa, Natani Beffart do Nascimento e Carmen Argen-

ton que ficou no lugar do Presidente João. 4- Discussão sobre a substituição

de entidade da Sociedade Civil para integrar o COMDICACAR: A Secretária

Executiva realizou a leitura do oficio na 43/2016, que foi enviado à Escolinha

Educacional de Futebol Trianon. O referido oficio informa que o COMOICACAR

gostaria que a entidade encaminhasse um ofício manifestando seu interesse em

fazer parte do nosso Conselho e informando o seus representantes titular e su-

plente. Este pedido se dá em razão do Presidente da entidade Sr. Darci Guima-

rães, ter se manifestado verbalmente na última reunião ordinária a respeito desta

questão. Tendo em vista que há uma entidade que possui representação no qua-

dro dos Conselheiros porém está com seu registro suspenso, podemos eleger a

entidade Trianon para compor o quadro dos representantes da Sociedade Civil

do COMOICACAR, pois é uma entidade participativa em nossas reuniões. Em

seguida, a Secretária realizou a leitura do oficio nO20/2016 da entidade, em que

a mesma manifesta seu interesse para participar deste Conselho, informando

também o seus representantes titular e suplente. Após estas informações, a Vi-

ce-Presidente informou que será realizado um Edital de Eleição para a Socieda-

de Civil Biênio 2015-2016, sendo comunicado ao Ministério Público em dez dias,
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e na próxima reunião haverá a votação. Todos aprovaram esta colocação. 5- In-

formações sobre a primeira fase da Campanha do Imposto de Renda e so-

bre as contas do FMDCA: A Vice-Presidente Marleide Lorenzi iniciou entregan-

do para os presentes o Demonstrativo do saldo das contas do FMDCA, com os

valores que constam nas contas do FMDCA, bem como os valores que constam

nas contas de cada entidade. A Vice-Presidente salientou que estes valores já

haviam sido entregues em um outro momento, porém a Comissão do FMDCA se

reuniu e redistribuiu novamente os mesmos, devido à algumas adequações que

foram necessárias. A Vice-Presidente relatou que foram realizados dois encon-

tros com o Daniel Schu do setor de Contabilidade, em que foi solicitado os extra-

tos de cada conta, dos meses de fevereiro, março e abril. Após isto, a Secretária

Executiva realizou a leitura do memorando nO45/2016 da Secretaria Municipal da

Fazenda e Arrecadação, referente ao uso de recursos da Campanha do Imposto

de Renda e das contas do FMDCA, o qual este setor solicitou ao Conselho a

apreciação e aprovação do uso destes recursos para viabilizar os repasses pre-

vistos na Lei Municipal nO 8.100 de 18 de maio de 2016 no valor de R$

164.194,32 (cento e sessenta e quatro mil cento e noventa e quatro reais e trinta

e dois centavos) referentes a Campanha do Imposto de Renda conforme tabela

especificada neste documento; no caso dos valores depositados no Banco Banri-

sul em favor da entidade Yacamin não puderem ser utilizados para fins de finan-

ciamento do projeto aprovado pelo COMDICACAR, o valor de R$ 1.824,15 (um

mil oitocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos) será utilizado da conta nO

36.306-5; esclarecimentos sobre a destinação do valor de R$ 2.470,67 (dois mil

quatrocentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) da conta nO39.200-6

arrecadado pela entidade Cáritas na Campanha, que não foi contemplada na Lei

de Auxílios; destinação do valor de R$ 41.336,67 (quarenta e um mil trezentos e

trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) constante nas contas nO36.309-X

e 36.311-1. Diante disto, os membros da Comissão do FMDCA, junto do Presi-

dente e Vice do COMDICACAR se reuniram para discutir estes assuntos. O Pre-

sidente relatou que a entidade Yacamin pode realizar um projeto no valor que

está depositado na conta do Banrisul, para posteriormente pedir a transferência

da conta para o Banco do Brasil. A Vice-Presidente informou que é obrigatório a

3
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94 retenção de 20 % (vinte por cento) na conta do FMDCA, como o valor arrecada-

95 do para o Fundo foi pouco acabou se distribuindo estes valores entre as entida-

96 des, porém isto não é permitido. Verificou-se então que havia saldo bancário em

97 outras contas, em que os 20 % (vinte por cento) foram retidos e se realizou uma

98 redistribuição de valores, ocorrendo uma diferença em centavos, mas permane-

99 cendo o mesmo valor inicial. A Vice-Presidente mencionou que irá conversar com

100 a Luciane Lipienzki da Tesouraria e a mesma irá explicar mais detalhadamente

101 estas questões. Após estas explanações, a Vice-Presidente realizou a leitura dos

102 saldos nas contas do FMDCA e das entidades. A Conselheira e membro da Co-

103 missão do FMDCA Vânia dos Santos informou que no valor de R$ 41.012,81

104 (quarenta e um mil e doze reais e oitenta e um centavos) que está na conta na

105 36.309-X já está incluso o valor arrecadado para o FMDCA, que é o valor de R$

106 7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais). A Vice-Presidente relatou que será

107 solicitado um extrato bancário e contábil todo mês para analisar e passar para a

108 plenária e o valor que ficou retido será utilizado para executar o Plano Decenal,

109 Campanha do Imposto de Renda, Família Acolhedora e demais necessidades. A

110 Conselheira Vânia pediu que as Resoluções de destinação do FMDCA sejam

111 apresentadas para a Comissão antes de serem encaminhadas para a Secretaria

112 Municipal da Administração. A Vice-Presidente informou que a Resolução com .

113 estes valores já está previamente pronta, realizando a leitura da mesma. Todas

114 estas colocações foram aprovadas pelos presentes. A Secretária Executiva reali-

115 zou a leitura do memorando nO25/2016 para a Secretaria da Fazenda e Arreca-

116 dação, em resposta ao memorando nO45/2016 que havia sido lido anteriormente,

117 bem como realizou a leitura do memorando na27/2016 para a Secretaria Munici-

118 pai da Administração o qual solicita a elaboração dos convênios a serem assina-

119 dos pelas entidades. Após isto, o Presidente entregou o ofício circular na02/2016

120 para todos os presentes. O referido ofício é destinado em específico para as enti-

121 dades registradas no COMDICACAR, o mesmo informa que as entidades que es-

122 tão registradas e devidamente regularizadas no Conselho podem receber desti-

123 nação de recursos durante todo o ano, através de Pessoas Físicas e Jurídicas. A

124 Conselheira Vera Suckau relatou que a destinação pode ser mensal, porém deve

125 ser realizada a partir do mês de maio, pois até o mês de abril é referente apenas
4
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126 ao Imposto de Renda. O representante da ACIC, Luiz Roberto Barp sugeriu criar

127 uma conta somente para estas doações e a Conselheira Vânia informou que esta

128 conta já existe, bem como a conta do Imposto de Renda com dedução e a de

129 Pessoas Físicas e Jurídicas sem dedução, e agora também existe a conta espe-

130 cífica para cada entidade. A Vice-Presidente mencionou que será analisado o

131 que for menos burocrático, também será analisada a questão de fazer a capta-

132 ção direta de maio a dezembro para fazer a dedução do Imposto de Renda, con-

133 sultando um documento legal que esclareça esta questão. Para finalizar este as-

134 sunto, o Presidente informou que foi criada uma página do COMDICACAR no Fa-

135 cebook com o objetivo de divulgar a Campanha do Imposto de Renda, bem como

136 os trabalhos do Conselho e os serviços prestados pelas entidades. O Presidente

137 pediu que quando as entidades realizarem atividades que seja comunicado ao

138 COMDICACAR, para que o mesmo se desloque até o local e registre estes mo-

139 mentos para posteriormente serem adicionados nesta página. 6- Edital da Fun-

140 dação Itaú Social: O Presidente relatou que foi encaminhado por e-mail para o

141 COMDICACAR o Edital de Apoio aos Fundos da Infância e da Adolescência,

142 através do Banco Itaú, o qual os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e

143 do Adolescente podem inscrever propostas focadas em educação integral até o

144 dia 05 (cinco) de agosto do corrente ano. O Presidente também relatou que a

145 Conselheira Vera Suckau propôs de reunir todas as entidades e fazer um projeto

146 só, podendo o mesmo ser enviado e se for contemplado se rateia os valores en-

147 tre todas as entidades. Segundo o Presidente, isto não impede de alguma entida-

148 de fazer um projeto separado, mas se o projeto de todas as demais entidades for

149 escolhido, a entidade que participou de modo separado não se beneficia. A Con-

150 selheira Vera fez uso da palavra, sugerindo que se realize como projeto o Canal

151 Jovem, que há um tempo atrás era executado na Escola Sorg, em que os alunos

152 que fazem as atividades, como palestras etc. Outra sugestão da Conselheira é o

149 "Cuidando das crianças", em que cada entidade executa sua atividade na sua li-

150 nha de trabalho, por exemplo, o Yacamin sobre o uso de drogas. A Conselheira

151 Vânia sugeriu que a entidade SERFO pode trabalhar com o projeto "Viva a Vida"

152 que são de adolescentes em medida socioeducativa, ou seja, cada um trabalha

153 com um segmento. Após estas explanações o Edital foi aprovado por todos. Para
5
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finalizar a reunião a Vice-Presidente relatou que há uma sala no corredor do Edi-

fício Avenida que é maior e com custo inferior do que a sala da sede do COMDI-

CACAR e a sala de reuniões. Desta forma, a Vice-Presidente questiona aos pre-

sentes se os mesmos aprovam que se realize uma mudança de salas, visto que

se torna mais viável para as reuniões ordinárias, das Comissões e demais reuni-

ões. Todos aprovaram esta sugestão, e o COMDICACAR irá entrar em contato

com a Secretaria Municipal de Assistência Social para ver o que precisa ser feito

para esta troca. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada

pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros assi-

nam em livro próprio de presenças. Carazinho, 17 de junho de 2016.
•

•
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ATA 09/2016

Aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se ordinariamente, nas

dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos ás treze horas e trinta minutos. O Presi-

dente iniciou a reunião com a Eleição da Sociedade Civil, em substituição á entidade Cáritas

Paroquial Nossa Senhora de Fátima, a qual elegeu a entidade Escolinha Educacional de Fu-

tebol Trianon conforme consta na ata especifica desta Eleição. Após, o Presidente João Ro-

berto Boaventura agradeceu ao Sr. Luiz Roberto Barp representante da ACIC, pelo elogio

prestado recentemente ao COMDICACAR. Em seguida, o Presidente informou aos presentes

que na noite do dia 02 (dois) de julho do corrente ano ocorreu uma ação que nunca havia

sido executada, em que ele juntamente da Vice-Presidente Marleide Lorenzi, Conselho Tute-

lar, Brigada Militar e Policia Civil estiveram presentes nas proximidades do Posto do Baixi-

nho, Rodoviária e Posto Walber, visto que foram recebidas denúncias de que haviam crian-

ças e adolescentes nestes locais. O Presidente referiu que foi solicitado as pessoas os docu-

mentos, não sendo flagrado menores ingerindo bebidas alcóolicas e/ou usando drogas no

momento da ação, o que ocorreu foi que algumas pessoas ligaram para seus pais para irem

buscá-los. O Presidente ainda relatou que mesmo que nada tenha sido evidenciado as pes-

soas tiveram um impacto visual relevante, ressaltando á plenária a importância de atuar na

área da prevenção. Dando continuidade o Presidente mencionou que para esta ação o COM-

DICACAR teve o respaldo do Poder Judiciário, Delegacia de Proteção á Criança e ao Adoles-

cente, Conselho Tutelar e Brigada Militar. Serão feitas outras ações e estes órgãos se colo-

caram á disposição para auxiliarem novamente. Para finalizar este assunto, a Vice-Presiden-

te Marleide Lorenzi informou que nesta ação somente estiveram presentes ela e o Presidente

João devido ao sigilo. Após estas explanações, o Presidente relatou a respeito de uma briga

que ocorreu entre jovens em frente ao Shopping Everest e que a imprensa ligou para ele pe-

dindo informações. Este acontecimento foi posteriormente postado no Facebook por um re-

pórter da Rádio Diário da Manhã e que gerou diversos comentários sobre o Conselho Tutelar.

O Presidente mostrou aos presentes a postagem impressa para que todos pudessem visuali-

zar todos os comentários. Na oportunidade, a Conselheira Tutelar Gladis Costa relatou que fi-

cou chateada com esta situação do Facebook e salientou que o Conselho Tutelar não educa,

pois quem educa são os pais. A Conselheira Natani Beffart do Nascimento sugeriu que se re-

alize uma reportagem para a Rádio Diário da Manhã sobre a função do Conselho Tutelar. O

Presidente também sugeriu que o Conselho Tutelar procure a Rádio para se manifestar. A

Conselheira Vânia dos Santos explanou sobre a importância da ação preventiva, e relatou

1
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sobre os Projetos existentes na entidade SERFO que trabalham esta questão da preven-

ção.1- Aprovação da Ata 08-2016: O Presidente questionou aos Conselheiros se haveria al-

guma indicação ou apontamento referente à ata, não houveram apontamentos e a ata foi

aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Secretaria

Municipal da Administração, Portaria Presidência; Convite COREDE Produção; Secretaria

Municipal de Assistência Social, oficios nO32 e 33/2016; DPM, Programação de Cursos; Con-

trole Interno, ofício nO150/2016; Executivo Municipal, Convite Inauguração Aterro Sanitário;

Requerimento de candidatura para Eleição da Sociedade Civil das entidades Associação Ser-

vos da Caridade - Patronato Santo Antõnio e Escolinha Educacional de Futebol Trianon; Se-

cretaria Municipal de Educação e Cultura, oficio nO 259/2016; Conselho Tutelar, oficio n°

238/2016; ACADEV, ofício nO28/2016; AGS, ofício nO27/2016. Após a leitura das correspon-

dências recebidas, a Conselheira e representante das entidades ACADEV e AGS Luana Pas-

tório, informou que o pedido constante nos ofícios é que dentro do cronograma se coloque

um valor para o pagamento de algumas horas para o profissional de Psicologia. A Vice-Presi-

dente questionou se no Projeto isto estava inserido e a Conselheira Luana referiu que não. A

Vice-Presidente informou que sexta-feira haverá reunião com a Comissão de Políticas Públi-

cas, podendo a mesma analisar se isto pode ser incluso, pois os Projetos apresentados po-

dem ter validade de dois anos, quanto a validade não teria problema, mas será analisado

para verificar esta adequação e em seguida as entidades serão chamadas. Enviadas: Contro-

le Interno, memorando nO31/2016; Secretaria Municipal de Assistência Social, memorandos

nO32 e 34/2016 e Justificativa compra de materiais para Capacitação ACONTURS; Promoto-

ria Especializada, ofícios n° 51, 54 e 57/2016; Secretaria Municipal da Administração, Resolu-

ções nO11,12 e 13/2016, Edital de Convocação da Assembléia de Eleição de Representante

da Sociedade Civil no COMDICACAR e memorando nO 33/2016; Secretaria Municipal de

Educação e Cultura, ofício n° 52/2016 (Comissão de Políticas Públicas); EMEI Santa Isabel,

ofício n° 53/2016; JIJ, ofícios nO55 e 58/2016; Escritório Contalex, ofício nO56/2016; Brigada

Militar, ofício n° 59/2016; DPCA, ofício nO60/2016; Conselho Tutelar, ofício nO61/2016; AGS,

ofício nO62/2016; ACADEV, ofício nO63/2016; Yacamin, ofício nO64/2016; SERFO, ofício n°

65/2016; APAE, ofício nO66/2016; Vasco da Gama, ofício n° 67/201; Pinheíro Atlético Clube,

ofício n° 68/2016. Após a leitura das correspondências enviadas, a Secretária Executiva May-

se de Mello Fragoso, entregou para os presentes uma cópia do Demonstrativo do Saldo das

Contas do FMDCA devidamente corrigido, visto que o anterior constava o valor de R$

7.720,00 (sete mil setecentos e vinte reais), porém o mesmo já estava incluso no valor de R$

41.012,81 (quarenta e um mil e doze reais e oitenta e um centavos). Em seguida foi entregue

para todos a página do Jornal Visão Carazinhense que consta uma reportagem sobre a reu-

nião do COMDICACAR do dia 17 (dezessete) de junho do corrente ano. Após isto, o Sr. Luiz

2
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70 Roberto Barp representante da ACIC questionou ao Presidente como se chegou até a execu-

71 ção da ação mencionada anteriormente. O Presidente então relatou que foi através de den-

72 úncias, sendo que posteriormente foi realizada uma reunião com o Juiz do JIJ, Dr. Bruno

73 Massing de Oliveira e após a Secretária Executiva Mayse conversou com o mesmo para sa-

74 ber se seria necessário a emissão de uma Portaria deliberando sobre esta ação, o que se-

75 gundo ele não seria preciso. O Presidente também relatou que foi feita uma reunião com o

76 Capitão Juliano Moura e com os demais órgãos envolvidos. 3- Conselho Tutelar: O Presi-

77 dente iniciou este assunto informando que o COMDICACAR recebeu os oficios nO215 e

78 238/2016 do Conselho Tutelar em que ambos se referem às folgas dos Conselheiros, pas-

79 sando a palavra para a Conselheira Tutelar Gladis Costa. A Conselheira Tutelar Gladis então

80 relatou que os Conselheiros estão com folgas acumuladas e que no Regimento Interno cons-

81 ta que os mesmos tem direito à 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos de folga, o que resulta em

82 um turno, trabalham 17 (dezessete) horas no sobreaviso e a cada cinco finais de semana tra-

83 balham no sábado e no domingo. Segundo a Conselheira Tutelar, no Edital do Conselho Tu-

84 telar consta a carga horária de 35 (trinta e cinco) horas, na CLT consta 44 (quarenta e quatro)

85 horas e os Conselheiros já trabalharam 45 (quarenta e cinco) horas, tirando um dia de folga

86 na semana e em virtude disto encaminharam os oficios para o COMDICACAR. A Conselheira

87 e membro da Comissão do Regimento Interno do Conselho Tutelar, Vânia dos Santos relatou

88 que a Comissão jà se reuniu para a análise do Regimento e foi verificado que a forma da

89 contratação do Edital está equivocada. A Conselheira Natani questionou a respeito da ques-

90 tão dos três Conselheiros na Sede e a Conselheira Vânia informou que isto já esta sendo vis-

91 to. O Presidente João sugeriu que os Conselheiros Tutelares tenham o prazo de 90 (noventa)

92 dias para tirarem as folgas até que o Regimento seja analisado e readequado, e todos apro-

93 varam esta sugestão. Com relação às folgas o Presidente relatou que permanece sendo um

94 dia na semana referente ao sobreaviso, e um dia referente ao plantão do fim de semana que

95 é a cada 5 (cinco) semanas, e na Sede permanecem 2 (dois) Conselheiros, conforme já ha-

96 via sido deliberado em outra reunião. Segundo o Presidente isto é até que o Regimento seja

97 revisado. Após estas colocações, o Presidente informou que no oficio nO238/2016 também

98 consta sobre as condições das Salas do Conselho Tutelar. Segundo o Presidente é preciso

99 rever esta questão pois a acústica é ruim, visto que se escutam na recepção os atendimentos

100 e também não há ventilação. A Conselheira Neli Bianquini relatou que o colegiado da época

101 que solicitou estas salas e que vieram averiguar as mesmas. A Conselheira Natani sugeriu

102 que se troque as divisórias por gesso, pois não seria o lugar o problema. A Conselheira Neli

103 também sugeriu que se faça uma sala de escuta sensível. A Vice-Presidente sugeriu que

104 este caso seja analisado e que se apresente um documento à Secretaria Municipal de Assis-

105 tência Social. A Conselheira Tutelar Gladis sugeriu que o novo local poderia ser a antiga
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