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ATA OS/2016

01 Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal de

02 Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no Edifício

03 Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Aprovacão

04 da Ata nO 04/2016: A ata foi lida pela Secretária Executiva deste Conselho,

05 Mayse de Mello Fragoso e após foi aprovada por todos. 2- Correspondências

06 recebidas e enviadas: Recebidas: CREAS, ofício circular nO108/2016, convida

07 para participar da Apresentação Teatral "Quando o Segredo Gritar"; Controle

08 Interno, ofício nO74/2016, encaminha após Parecer final as prestações de contas

09 das entidades: ACADEV, ADEFIC, AGS, Grupo Viver e CETRAT; CETRAT, ofício

10 n° 10/2016, informações referente à contratação de um psicólogo para a

11 entidade; CETRAT, ofício n° 11/2016, solicita a alteração da tipificação dos

12 atendimentos prestados; CETRAT, ofício nO13/2016, solicita o Atestado de Pleno

13 e Regular Funcionamento, seguindo em anexo a ata da atual diretoria; Controle

14 Interno, oficio nO 88/2016, encaminha para análise a prestação de contas da

15 entidade Yacamin. Após a leitura das correspondências recebidas, a Presidente

16 Lisandra Sandri questionou se a entidade CETRAT já realizou a contratação de

17 um Psicólogo, e o Conselheiro e Presidente da entidade Edilson de Oliveira

18 referiu que não. A Presidente então informou que só irá haver a alteração da

19 tipificação dos atendimentos prestados quando o Psicólogo estiver no quadro da

20 equipe técnica. Enviadas: Prefeito Municipal e Câmara Municipal de Vereadores,

21 oficios nO 18 e 19/2016, informações referente aos valores destinados às

22 entidades de Garantia de Direitos da Pessoa com Deficiência (ACADEV, AGS,

23 ADEFIC, Grupo Viver e APAE) através da Resolução do CMASC nO 13/2015,

24 trazendo como reivindicação e solicitando a análise destes valores, seguindo em

25 anexo a Resolução e a lista de presenças da reunião ordinária do CMASC;

26 Secretaria Municipal da Administração, Resoluções nO 05, 06,07 e 08/2016,

27 respectivamente Define os integrantes das Comissões Temáticas do CMASC;

28 Aprova o Demonstrativo Sintético dos Serviços e dos Programas do Governo

29 Federal do Sistema Único da Assistência Social de 2015; Aprova o Plano de Ação

30 para Co-Financiamento do Governo Federal do Sistema Único da Assistência
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31 Social para 2016; Aprova os Planos de Ação das entidades registradas no

32 CMASC (CREAS, CRAS Floresta, Yacamin, CETRAT e ASCAR);

33 CETRAT,Yacamin, CRAS e ASCAR, oficios nO 20, 21, 22 e 23/2016,

34 considerações após a análise dos Planos de Ação; Controle Interno, memorando

35 nO OS/2016, devolução dos documentos referente a prestação de contas da

36 entidade Yacamin Uá havia sido entregue neste Departamento), seguindo em

37 anexo o Parecer da Comissão de Financiamento; Controle Interno, memorando

38 nO 06/2016, devolução dos documentos referente a prestação de contas da

39 entidade Recanto São Vicente de Paulo, seguindo em anexo o Parecer da

40 Comissão de Financiamento. Foram encaminhados também os documentos da

41 prestação de contas da entidade CETRA T, porém não foi analisado visto que é

42 recurso livre; CETRAT, Atestado de Pleno e Regular Funcionamento; JIJ e

43 Ministério Público, oficios nO 24 e 25/2016, informam a nova Presidência do

44 CMASC. Após a leitura das correspondências enviadas, a Conselheira Cecilia

45 Paz dos Santos sugeriu que se alterassem as Comissões, visto que os

46 Conselheiros Edilson de Oliveira (titular) e Débora Satre (suplente)

47 representantes do CETRAT, estão nas duas Comissões, podendo outros

48 Conselheiros fazerem parte para que haja mais participação de todos. Após

49 discussões, foi aprovado que o Conselheiro Edgar Back e sua Suplente Eisa

50 Sudbrack façam parte da Comissão de Política e Normas no lugar dos

51 Conselheiros Edilson e Débora do CETRAT, e a Comissão de Financiamento não

52 foi alterada. 3-Prestacões de contas das entidades: Yacamin, CETRAT,

53 ACADEV, ADEFIC, AGS e Grupo Viver: A Conselheira e membro da Comissão

54 de Financiamento Cecília Paz dos Santos realizou a leitura do Parecer n° 02/2016

55 referente às prestações de contas das entidades ACADEV, AGS, ADEFIC e

56 Grupo Viver. Na oportunidade, a Conselheira mencionou que neste Parecer

57 também consta a análise da prestação de contas da entidade CASC, porém o

58 Controle Interno ainda não encaminhou a mesma. Com relação às prestações de

59 contas das Associações a Conselheira realizou a leitura das considerações, que

60 posteriormente serão encaminhadas às entidades. O próximo Parecer lido foi o nO

61 03/2016 referente à prestação de contas da entidade CETRAT. Neste Parecer

62 também consta a análise da prestação de contas da entidade APAE, porém o

63 Controle Interno ainda não encaminhou a mesma. Com relação à prestação de
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64 contas do CETRAT a Conselheira realizou a leitura das considerações, que

65 posteriormente serão encaminhadas à entidade. O último Parecer lido foi o nO

66 04/2016, referente à prestação de contas da entidade Yacamin, e as

67 considerações também serão posteriormente encaminhadas à entidade. Todos os

68 pareceres foram aprovados sem ressalvas pelos presentes. A Conselheira Cecília

69 sugeriu que se encaminhe um oficio ao Controle Interno solicitando uma

70 Normatização referente à análise das prestações de contas, com aquilo que é

71 permitido e o que não é, pois isto fica mais organizado para o momento das

72 análises, a sugestão foi aprovada por todos. A Secretária Executiva mencionou

73 que os Pareceres emitidos pelo Controle Interno constam como Regulares,

7
4

exceto o da entidade Grupo Viver que está com ressalvas, mas as mesmas já

75 foram encaminhadas para a entidade. 4- Apreciação do parecer da Comissão

76 de Financiamento referente a análise dos demonstrativos das contas
77 bancárias sob a estão do Fundo Munici

78 Conselheira e membro da Comissão de Financiamento Cecilia Paz dos Santos

79 realizou a leitura do Parecer n° 06/2016 referente à análise dos demonstrativos

80 das contas bancárias sob a Gestão do Fundo Municipal do primeiro trimestre de

81 2016. A Comissão aprovou a aplicação dos recursos, com algumas ressalvas. A

82 Vice-Presidente e Assistente Social da Casa de Acolhimento Institucional

83 Professora Odila Ana Cláudia Rizzardi, relatou que não houve abertura para que

84 a Coordenadora da Casa fizesse a gestão dos recursos, e que nos CRAS são os

85 gestores que realizam isto. No caso da Casa de Acolhimento, quem realiza os

86 pedidos e busca os orçamentos não é a Coordenadora e sim a Gestão da

87 Secretaria Municipal de Assistência Social, havendo certa resistência nesta

88 questão. A Conselheira sugeriu que o Conselho poderia verificar o que pode ser

89 feito neste caso. A Conselheira Cecilia relatou que pode ser realizado um

90 questionamento ao Conselho Estadual de Assistência Social e todos

91 concordaram. Após estas explanações, a Vice-Presidente Ana Cláudia realizou a

92 leitura dos recursos, estando o mesmo disponível na reunião para todos

93 visualizarem. A Presidente relatou que foi utilizado um valor alto até o mês de

94 maio referente ao recurso do Bolsa Familia e também mencionou que seria

95 necessário diminuir o valor utilizado no recurso livre, visto que enquanto há valor

96 disponível dos outros recursos deve-se utilizar destes para depois utilizar do
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97 recurso livre. Após discussões, o Parecer foi aprovado por todos. 5- Assuntos

98 Gerais: A Presidente informou que no dia de hoje recebeu um ofício da entidade

99 ASCAR, em que a mesma respondeu ao ofício na 23/2016 do CMASC referente

100 ao apontamento realizado sobre sua equipe técnica no Parecer do Plano de

101 Ação. O referido oficio informa que a equipe técnica que acompanha todo o

102 planejamento desta entidade é de nível Estadual. A Presidente então relatou que

103 o CMASC segue as normatizações a nivel Nacional, Estadual e Municipal, visto

104 que existe uma Resolução na 17 do CNAS de 20 (vinte) de junho de 2011 (dois

105 mil e onze) e antes havia uma de 2006 (dois mil e seis) sobre a Norma

106 Operacional Básica do SUAS, que cita que deve haver a equipe Nacional,

107 Estadual e Municipal, e isto é o que é cobrado de todas as entidades, ou seja,

108 uma equipe mínima no município que acompanhe todos os trabalhos. Para

109 finalizar este assunto, a Presidente menciona que estas explanações podem ser

110 encaminhadas por oficio para a entidade ASCAR. Dando continuidade na

111 reunião, a Presidente informou que foi enviada por e-mail a Resolução na 15 de

112 05 de junho de 2014 do CNAS, que orienta os Conselhos de Assistência Social

113 quanto à sua organização e ao seu funcionamento como instância de participação

114 e de controle social do Programa Bolsa Família. Outro material enviado por e-mail

115 foi referente ao relatório final sobre o Manifesto em Defesa do SUAS. Após estas

116 explanações, a Presidente informou que os Planos de Ação para 2016 (dois mil e

117 dezesseis) e o Relatório de Atividades de 2015 (dois mil e quinze) de todas as

118 entidades devem ser entregues até o dia 14 (quatorze) de junho do corrente ano,

119 para que a Comissão possa analisar até o fim do mês e após poder ser apreciado

120 na próxima reunião. Quanto à regularização da inscrição da entidade Patronato

121 Santo Antônio a mesma também deve entregar as documentações pendentes até

122 este dia. O Conselheiro e representante da entidade Edgar Back, relatou que

123 haverá a festa da entidade, e a Presidente informou que então pode ser entregue

124 na semana seguinte. O próximo assunto foi o relato da Conselheira Cecília sobre

125 a Oficina dos Blocos de Financiamento que a mesma compareceu no municipio

126 de Passo Fundo. A Conselheira iniciou informando que foi discutido sobre a forma

127 de distribuição dos recursos, nomenclatura etc. que irá mudar apenas para o

128 próximo ano, o que segundo a Conselheira irá facilitar inclusive o trabalho da

129 Comissão de Financiamento. A Presidente pediu que se a Conselheira tiver
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131 conhecimento destas mudanças. Após estas explanações o Conselheiro Pablo

132 Schwalbert informou que haverá um Seminário em Porto Alegre sobre os

133 Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e questionou aos presentes

134 quem teria interesse de participar. As entidades que se manifestaram foram a

135 Casa de Acolhimento Professora Odila, o Yacamin e as Associações. Para

136 finalizar a Presidente relatou sobre as horas trabalhadas da equipe técnica das

137 entidades, visto que há uma disparidade grande entre um técnico e outro,

138 devendo esta questão ser analisada para não haver causa trabalhista. A

139 Conselheira Cecília Paz dos Santos sugeriu que o Conselho realize um

140 levantamento sobre isto emitindo um Parecer e a Conselheira Débora Satre se

141 dispôs a realizar este levantamento. Nada mais havendo a constar, encerro a

142 presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os

143 demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 30 de
144 maio de 2016.
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ATA 06/2016

01 Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

02 de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no Edifício Avenida,

03 ás nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Aprovação da Ata nOOS/2016:

04 A ata foi lida pela Secretária Executiva deste Conselho, Mayse de Mello Fragoso. Após a

05 leitura, a Conselheira Neli Bianquini relatou que referente á gestão dos recursos

06 nenhuma entidade realiza os pedidos no local, ou seja, CRAS e CREAS realizam o

07 pedido para a Secretaria Municipal de Assistência Social. A Coordenadora da Casa de

08 Acolhimento Rosane Bordeghini relatou que seria o planejamento que o Abrigo não

09 realiza. Em seguida, a ata foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e

10 enviadas: Recebidas: Yacamin, oficio nO 20/2016; Controle Interno, ofícios nO 115 e

11 134/2016; Patronato Santo Antõnio, documentações pendentes, Plano de Ação 2016

12 (dois mil e dezesseis) e Relatório de Atividades 2015 (dois mil e quinze); Convite

13 COREDE Produção. A Secretária Executiva informou que compareceu neste evento do

14 COREDE em que foram apresentados dados socioeconômicos dos 21 (vinte e um)

15 municipios que o mesmo abrange. Após foi realizada uma atividade em grupo referente à

16 Matriz Fofa (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) existentes no municipio e

17 região. Após estas colocações, a Presidente Lisandra Sandri sugeriu que as mesmas

18 sejam encaminhadas por e-mail para todos terem acesso. Enviadas: Secretaria Municipal

19 de Assistência Social, memorando nO 07/2016. 3- Apreciação da Lei do SUAS: A

20 Conselheira Neli Bianquini iniciou este assunto informando à todos que esta Lei pertence

21 ao Sistema Único de Assistência Social e foi elaborada para abranger tudo em uma Lei

22 só, em que cada municipio irá se adequar conforme a sua realidade. A Conselheira deu

23 continuidade relatando que é uma Lei a nível Nacional e sugere que se forme uma

24 Comissão para discutir se será incluso outras questões, segundo a Conselheira talvez

25 isto não seja necessário, pois há dificuldades para amparar o que já existe. A Presidente

26 relatou que a Lei possui 59 (cinquenta e nove) artigos, sendo preciso formar a Comissão

27 para que a mesma possa ser encaminhada para a Câmara Municipal de Vereadores. A

28 Conselheira Neli mencionou que esta Lei deve ser aprovada este ano para entrar em

29 vigor no ano que vem. Após discussões, a Comissão ficou composta pelos seguintes

30 membros: Cecilia Paz dos Santos, Luana Dreyer, Daiana Rafaela Pivatto, Luana Pastório

31 e Edilson Batista de Oliveira. 4.Prestações de contas das entidades: Recanto São

32 Vicente de Paulo, CASC e APAE: As Conselheiras Cecília Paz dos Santos, Luana

33 Pastório e Neli Bianquini realizaram respectivamente a leitura dos Pareceres nO02, 03 e

34 OS/2016 referente às prestações de contas das entidades: CASC, APAE e Recanto São
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35 Vicente de Paulo. Todos os Pareceres foram aprovados e as considerações serão

36 encaminhadas para as entidades. Os Pareceres emitidos pelo Controle Interno também

37 foram regulares. 5- Apreciação do parecer da Comissão de Política e Normas

38 referente aos Planos de Ação das entidades: Recanto São Vicente de Paulo, APAE,

39 Casa de Acolhimento Professora Odila e Associações: A Conselheira Débora Satre

40 realizou a leitura do Parecer nOOS/2016 referente aos Planos de Ação das entidades:

41 Recanto São Vicente de Paulo, APAE, Casa de Acolhimento e Associações (ACADEV,

42 AGS, ADEFIC e Grupo Viver). Na oportunidade a Conselheira relatou que as

43 documentações da entidade Patronato Santo Antônio ainda não foram analisadas, pois

44 será necessário buscar todo o histórico de documentação, o que irá demandar mais

45 tempo. O Conselheiro e representante desta entidade, Irmão Edgar Back mencionou que

46 é preciso acrescentar nas correspondências a entrega das documentações pendentes do

47 Patronato. A Secretária Executiva explicou a todos que foi protocolado no material que

48 ficou no Conselho, mas foi entregue e será analisado junto dos Planos de Ação e dos

49 Relatórios das demais entidades. Após estas explanações o Parecer foi aprovado por

50 todos. A Presidente explicou que as entidades devem estar cientes de que a equipe

51 técnica não é somente o Assistente Social e o Psicólogo, mas sim toda uma equipe que

52 trabalha em prol das entidades dentro da Politica de Assistência Social. A Presidente

53 ainda salientou que o CMASC solicita isto, pois existe uma Resolução que cita os

54 profissionais que estão atuando nas entidades. Para finalizar, a Conselheira Cecília Paz

55 dos Santos relatou que o Psicólogo também deve ser na área social. 6- Informações

56 sobre o levantamento do valor hora pago para a Equipe Técnica das entidades: A

57 Presidente iniciou este assunto relatando que foi enviado um e-mail para os Conselhos

58 Regionais e os mesmos repassaram os valores de referência do Assistente Social e do

59 Psicólogo. Os e-mails constam as seguintes informações: com relação ao Assistente

60 Social foi informado que a categoria ainda não possui piso regulamentado por Lei. No

61 momento o que tramita na Câmara dos Deputados, prevê tal regulamentação com piso

62 salarial de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para carga horária de 30 (trinta

63 horas) semanais. Atualmente a pesquisa do valor praticado no Rio Grande do Sul indica

64 a seguinte média de remuneração: para jornada de 30 (trinta) horas semanais R$

65 2.500,00 (dois mil e seiscentos reais) a R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) e para

66 jornada de 20 (vinte) horas semanais R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) a R$

67 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). A categoria profissional tem legislação que

68 estabelece a carga horária semanal em no máximo 30 (trinta) horas semanais. O artigo 20

69 da Lei 12317/2010, que criou as 30 (trinta) horas para os Assistentes Sociais garante a

70 adequação da jornada de trabalho, com vedação da redução do salário. Com relação ao
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71 Psicólogo O piso salarial de referência é de 4 (quatro) a 6 (seis) salários mínimos para 30

72 (trinta) horas, e 6 (seis) a 8 (oito) salários para 40 (quarenta) horas. A carga horária é

73 conforme estabelece a CLT. Após a leitura dos e-mails a Presidente informou que estes

74 valores são um ideal colocado como parâmetro, mas com os recursos não se chega até

75 isso, porém é preciso que haja um equilíbrio. A Presidente relatou que conforme o

76 levantamento realizado pela Conselheira Débora Satre há entidades registradas no

77 CMASC que pagam R$ 41,66 (quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) a hora e

78 há entidades que pagam R$ 14,58 (quatorze reais e cinquenta e oito centavos) a hora, e

79 outra que paga R$ 9,28 (nove reais e vinte e oito centavos) mais os 10 % (dez por cento)

80 que totaliza em R$ 10,20 (dez reais e vinte centavos). Segundo a Presidente existe muita

81 disparidade de valores, pois os profissionais são de qualidade e para garantir o serviço

82 deve-se pensar nisso para não haver esta precarização do serviço, lembrando que a

83 equipe deve ser composta por profissionais com formação superior. A Conselheira

84 Sandra Loss Carneiro mencionou que o salário é defasado não só nas entidades mas

85 também na Prefeitura, comparando o salário do Assistente Social com o do Psicólogo. A

86 Conselheira Cecília sugeriu que seja realizado um Parecer em nome do Conselho, pois a

87 equipe do SUAS deve ter um salário padrão mas não possui, um exemplo disto é que o

88 Assistente Social trabalha mais horas que o Psicólogo e recebe menos. A Presidente

89 sugeriu para abordar novamente este assunto para uma próxima reunião para ser

90 discutido para o ano que vem. A Conselheira Débora relatou que o trabalho voluntário

91 também deve ser discutido. A Presidente mencionou que nestes casos o trabalho deve

92 ser temporário. A Conselheira e representante do Recanto São Vicente de Paulo, Irmã

93 Lídia Terezinha Ribeiro relatou que realiza o trabalho voluntário, porém no Recanto é

94 diferente, ela é Assistente Social e voluntária com carga horária de 40 (quarenta) horas,

95 mas a entidade é deles. A Presidente solicitou que o Recanto realize uma justificativa

96 sobre esta questão para ser encaminhada para o CMASC. 7- Assuntos Gerais: A

97 Presidente informou aos presentes que o MOS encaminhou um e-mail para o CMASC,

98 que informa que o Ministério repassou R$ 28,6 milhões para ampliação da rede

99 socioassistencial e que o recurso será usado para a construção de CRAS e CREAS em

100 153 (cento e cinquenta e três) municípios. A Presidente relatou que consultou a

101 Conselheira Neli Bianquini sobre a ampliação dos CRAS e do CREAS, e a mesma

102 informou que não consta o município de Carazinho nesta ampliação. O próximo assunto

103 foi referente á Comissão de Políticas e Normas, em que a Presidente relatou que foi

104 discutido na última reunião sobre os membros, e sugeriu que a Conselheira Débora Satre

105 da entidade CETRAT permaneça nesta Comissão tendo como suplente o Conselheiro

106 Irmão Edgar Back da entidade Patronato Santo Antônio e a sugestão foi aprovada por
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107 todos. O assunto seguinte foi á participação dos Conselheiros Pablo Schwalbert e Luana

108 Pastório no Seminário dos Conselhos de Direitos em Porto Alegre. O Conselheiro Pablo

109 iniciou relatando que fez parte de um grupo que debateu sobre o Plano Decenal, o

110 mesmo está em um processo lento e foi sugerido que se forme uma Comissão Específica

111 para analisá-lo. A Conselheira Luana relatou que fez parte de um grupo que falou sobre o

112 abuso sexual de crianças e adolescentes, sendo discutida a importância do trabalho dos

113 Conselhos de Direitos para o enfrentamento desta temática, bem como a prevenção

114 destas situações. Segundo a Conselheira foi também debatido a questão de trabalhar

115 com a criança, a família e as escolas e a sugestão que surgiu no grupo foi de criar um

116 Plano Estadual. A Conselheira ainda relatou que havia poucos Conselhos, sendo que a

117 grande maioria eram entidades, e da região só estava o município de Carazinho. O

118 Conselheiro Pablo relatou que foi discutido de se fazer algo mais micro regional, para que

119 todos possam participar. Para finalizar, a Conselheira Cecilia informou que o abuso é

120 crime e é necessário fazer a ocorrência, para que o abusador possa ser penalizado e a

121 família possa ser acompanhada. A Conselheira ainda relatou que esta é uma situação

122 que está complicada, pois primeiro está sendo acompanhada a família. Os casos são

123 advindos do Disk 100, do Ministério Público, ou de um oficio do Delegado. É necessário

124 trabalhar a prevenção nos serviços, em junho ocorreram 40 (quarenta) casos no CREAS,

125 além dos que não são denunciados. A Presidente convidou a todos para no dia 12 (doze)

126 de julho do corrente ano comparecerem no Fórum anual da Fundação de Articulação de

127 Políticas Públicas das Pessoas com Deficiência - FADERS, nos turnos manhã e tarde na

128 ULBRA. A inscrição está aberta no site e terá inscrições na hora do evento, o almoço

129 será por adesão, ou seja, já é possível selecionar no momento da inscrição se irá

130 almoçar ou não. A Secretária Executiva irá encaminhar e-mail para todos. O último

131 assunto foi referente á Conferência Nacional das Cidades que ocorreu em Carazinho. As

132 Conselheiras que participaram foram: Marianna Vieira, Luana Pastório e Terezinha

133 Camargo de Oliveira. A Conselheira Marianna relatou que foi muito interessante, em que

134 foi debatido sobre a área do urbanismo que é a área em que ela atua. Houve também a

135 participação dos CRAS, sendo discutido sobre a propriedade em conjunto dentro da

136 cidade, devendo-se cumprir a função social. A Conselheira ainda mencionou que é

137 preciso seguir as normas para se pensar no coletivo. Foram apresentados indicadores

138 sobre a habitação e dados do IBGE de que Carazinho possui um déficit habitacional, mas

139 há sobras de residências, que foi edificado e está pronto, mas está vazio, diante disto há

140 políticas que podem ser criadas para mudar esta realidade. Ocorreu a participação dos

141 alunos, bem como uma palestra com a Defensora Pública do município sobre a busca de

142 direitos, mas que também se deve cumprir o que a Lei exige. A Conselheira Cecília
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143 mencionou que acredita que a questão dos sorteios é equivocada. A Conselheira

144 Marianna relatou que sabe das situações, mas a Lei é suprema e o que pode ser feito é

145 ter demanda para mudar as Leis. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA,

146 assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais conselheiros
147 assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 24 de junho de 2016.

•

•

LisaniMd ri

Presidente

I ...\..,c_.\-\~\..,'-4;"~~CL(":Í)-"';;':;';'
Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA 07/2016

01 Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, o Conselho

02 Municipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

03 Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1:

04 Aprovação da Ata nO 06/2016: A ata foi lida pela Secretária Executiva deste

05 Conselho, Mayse de Mello Fragoso e foi aprovada por todos com algumas

06 ressalvas. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: CRAS

07 Floresta, ofício n° 91/2016; Secretaria Municipal da Administração, memorando

08 circular n° OS/2016; Controle Interno, ofícios n° 153 e 171/2016; CETRAT, ofício n°

09 23/2016; ADEFIC, oficio nO06/2016, pedido de troca de profissional que consta no

10 Plano de Ação para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis), de Pedagoga Social

11 para Oficineiro de Informática, pois se identificou uma demanda maior para este

12 profissional para os usuários da Associação. O referido pedido foi aprovado por

13 todos sem ressalvas. Enviadas: Yacamin, oficio nO26/2016; CETRAT, ofício nO.

14 27/2016; ACADEV, ofícios n° 28 e 38/2016; ADEFIC, ofícios nO 29 e 39/2016;

15 AGS, ofícios nO30 e 40/2016; Grupo Viver, ofícios nO31 e 41/2016; Recanto São

16 Vicente de Paulo, ofícios nO32 e 35/2016; CASC, ofício nO33/2016; APAE, ofícios

17 n° 34 e 36/2016; Casa de Acolhimento Institucional Professora Odíla, ofício nO

18 37/2016; CREAS, oficio nO42/2016; ASCAR, ofício nO43/2016; Cáritas, ofício nO

19 44/2016; Secretaria Municipal da Administração, memorandos nO08 e 10/2016,

20 Resoluções n° 09, 10, 11, 12 e 13/2016; Controle Interno, memorandos nO06 e

21 09/2016; Cristiane Feistauer, Atestado Vice Presidência; Secretaria Municipal de

22 Assistência Social, Justificativa assinaturas Declarações de Proteção Básica e

23 Especial. 3-Apreciação do Parecer da Comissão de Financiamento referente a

24 análise dos demonstrativos das contas bancárias sob a gestão do Fundo

25 Municipal do segundo trimestre de 2016: A Conselheira e membro da Comissão

26 de Financiamento Luana Pastório realizou a leitura do Parecer nO 08/2016,

27 referente à análise dos demonstrativos das contas bancárias sob a gestão do

28 Fundo Municipal do segundo trimestre do corrente ano, após a leitura foi referido

29 que os apontamentos serão encaminhados diretamente à Secretaria Municipal de

30 Assistência Social. 4-Substituição de membro da Sociedade Civil na Comissão
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31 de Política e Normas: A Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso informou a

32 todos que o Conselheiro Pablo Schwalbert não está mais na entidade Yacamin,

33 desta forma, é preciso que outro Conselheiro Não Governamental o substitua na

34 Comissão de Política e Normas. A Secretária também mencionou que esta foi uma

35 informação verbal, mas a troca já será realizada e segundo a Presidente Lisandra

36 Sandri não é necessário que o Conselheiro substituto represente a entidade

37 Yacamin. Após discussões, a Conselheira e representante da entidade APAE,

38 Daiana Rafaela Pivatto se disponibilizou a fazer parte desta Comissão. Para

39 finalizar este assunto, a Vice-Presidente Ana Cláudia informou que a entidade

40 Yacamin deve encaminhar ao CMASC um oficio com o nome de quem será o

41 Conselheiro Titular da mesma. 5- Assuntos Gerais: A Conselheira Marianna

42 Vieira iniciou os assuntos gerais informando a todos que esteve presente no

43 evento da FADERS e que esteve presente no mesmo um representante do

44 Ministério do Trabalho o qual possui deficiência visual e explanou sobre as vagas

45 para emprego que estão disponíveis, mas que as pessoas com deficiência não as

46 ocupam. A Conselheira Luana Pastório fez uso da palavra relatando que isto

47 ocorre pela falta de acessibilidade e também pela maioria das empresas que

48 deseja contratar apenas pessoas com deficiências mínimas. O assunto seguinte

49 foi abordado pelo Conselheiro Edgar Back em que o mesmo comentou acerca do

50 incêndio que ocorreu em uma Clínica no município de Arroio dos Ratos, visto que

51 havia uma pessoa internada que era do município de Carazinho e faleceu. Após

52 discussões sobre as internações, o Conselheiro Edilson Batista de Oliveira relatou

53 que a internação compulsória é vista como tratamento, porém isto é incorreto, pois

54 o sujeito está nesta situação de forma obrigatória. Nada mais havendo a constar,

55 encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

56 que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 29
57 de julho de 2016.

.~c/
'1!'-/~(7{[)!i:}-,::0',:"

Maysede Mello Fragoso

Secretária Executíva
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ATA 08/2016

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, o Conselho

Municipal de Assistência Social, reuniu-se extraordinariamente na Sala de

Reuniões no Edificio Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes

assuntos: 1- Aprovação da Ata nO 07/2016: A Vice-Presidente Ana Cláudia

Rizzardi iniciou a reunião informando que irá presidir a mesma, pois a Presidente

Lísandra Sandri não pôde se fazer presente. Em seguida sugeriu que a ata seja

lida e aprovada na próxima reunião ordinária que será na semana que vem e a

sugestão foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: A Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso informou que não

foram recebidas correspondências até a presente data, apenas convites por e-

mail, sendo os mesmos: " Ciclo de Debates com os Conselhos Municipais de

Assistência Social que está sendo realizado no dia de hoje nos turnos manhã e

tarde no município de Erechim. A Secretária Executiva informou que os

Conselheiros foram previamente comunicados, porém não puderam se fazer

presentes; Lançamento da Frente em Defesa do SUAS e da Seguridade Social

no Rio Grande do Sul, que se realizará no dia 25 (vinte e cinco) de agosto do

corrente ano às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos em Porto Alegre. Na

oportunidade a Secretária Executiva informou que irá encaminhar a todos este

convite caso alguém tenha interesse em participar. Enviadas: não haviam

correspondências enviadas até a presente data. 3- Deliberação referente ao

Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para o ano

de 2016 e apreciação do Parecer da Comissão de Financiamento: A

Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social Luisa Proença,

iniciou este assunto apresentando à todos o Plano de Ação para Co-

Financiamento do Governo Estadual do Fundo Estadual de Assistência Social -

FEAS para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis), em que o valor é de R$

4.660,57 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e cinqüenta e sete centavos),

sendo o mesmo valor repassado no ano de 2015 (dois mil e quinze). Após

algumas explanações, a Sra. Luisa realizou a leitura detalhada deste Plano e em

seguida a Conselheira e membro da Comissão de Financiamento Luana Pastório,

realizou a leitura do Parecer nO 09/2016, o qual menciona que a Comissão

analisou todos os valores disponibilizados através do Fundo de Assistência Social
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do município e conforme o disposto nas suas finalidades aprovou o Plano de

Ação. Após a análise dos documentos, os Conselheiros presentes aprovaram o

Plano de Ação, bem como o Parecer da Comissão de Financiamento referente ao

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do ano de dois mil e dezesseis, em

que estas documentações estão anexadas a esta ata. 4- Assuntos Gerais: A

Conselheira e representante da entidade APAE Daiana Rafaela Pivatto, fez uso

da palavra convidando a todos para comparecerem no Seminário dos Direitos das

Pessoas Com Deficiência que ocorrerá no dia 24 (vinte e quatro) de agosto do

corrente ano às 14 (quatorze) horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Na

oportunidade, a Conselheira informou que haverá explanações dos seguintes

representantes: Associações das Pessoas com Deficiência, Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

- SENAI, Centro Municipal de Educação de Carazinho - CEMAI e Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS, sendo que será disponibilizado no momento

do credenciamento um atestado de participação. Após estas explanações, o

Conselheiro e representante da entidade CETRA T Edilson Batista de Oliveira,

comunicou aos presentes que está com algumas dificuldades com relação à

Secretaria Municipal da Saúde do município e exemplificou um caso de um

usuário que era acompanhado pelo Centro de Atenção Psicossocial - CAPS,

porém não estava mais freqüentando o mesmo e foi acolhido pela equipe do

CETRAT. Após uns dias a Secretaria Municipal da Saúde solicitou à entidade

esclarecimentos acerca deste acolhimento e também questionou se havia alguma

indicação para ele estar freqüentando a entidade. O Conselheiro relatou aos

presentes que isto ocorre em virtude da Secretaria Municipal da Saúde não

aprovar os trabalhos que são realizados pelas Comunidades Terapêuticas e para

finalizar informou que estará presente em uma audiência com a Promotora e

representantes desta Secretaria para discutirem esta e demais situações. Nada

mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária

Executiva e Presidência, sendo que os demais conselheiros assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, 17 de agosto de 2016.
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ATA 09/2016

01 Aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

02 de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no Edifício

03 Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Aprovação das

04 Atas nO 07 e 08/2016: As atas foram lidas pela Secretária Executiva Mayse de Mello

05 Fragoso, e foram aprovadas por todos. Na oportunidade a Presidente Lisandra Sandri

06 realizou um adendo, informando que se acrescente nas correspondências recebidas

07 da ata 07/2016 a aprovação da plenária referente à solicitação da troca de

08 profissionais da entidade AOEFIC e que se encaminhe uma cópia desta ata para a

09 referida entidade. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas:

10 Yacamin, oficio n° 34/2016. Enviadas: Secretaria Municipal de Assistência Social,

11 memorando nO12/2016; Secretaria Municipal da Administração, Resoluções nO14 e

12 15/2016; Controle Interno, memorando n° 13/2016; 3- Justificativa ASCAR: A

13 Presidente Lisandra Sandri deu as boas vindas aos membros da entidade ASCAR

14 que se fizeram presentes para realizar explanações acerca de sua equipe técnica e

15 em seguida passou a palavra para a Assistente Social da entidade, Sra. Isolete

16 Magali Georg Bacca. A Assistente Social relatou que a inscrição da ASCAR nos

17 Conselhos Municipais não é como atendimento, visto que há a Resolução nO27 do

18 CNAS a qual caracteriza os serviços de assessoria e garantia de direitos, sendo que

19 as entidades de assessoramento possuem os Recursos Humanos dispostos de forma

20 diferenciada. Quanto ao município de Carazinho, a Sra. Isolete informou que o

21 Projeto era com indigenas e internamente se fez um estudo e verificaram que não

22 estavam conseguindo dar conta, desta forma optaram por outro público, que é a

23 inclusão social através da promoção dos diretos à política pública. Segundo a Sra.

24 Isolete, a entidade já realizou defesas no MOS, há um preparo interno de

25 capacitações em que os colegas fazem os diagnósticos com as estruturas que

26 possuem, há escritórios regionais e nos municipios. A equipe é composta por

27 Assistente Social, Antropólogos e com demais profissionais das ciências agrárias e

28 sociais, não possuem um Psicólogo, sendo que quando necessário encaminham para

29 a Rede e quanto ao assessoramento é necessário que cada número de familias se

30 tenha os profissionais. A Assistente Social também informou que participaram de

31 uma Oficina Nacional com outras entidades que trabalham da mesma forma e que a

32 maioria dos membros dos Recursos Humanos é das Ciências Agrárias. Após estas

33 explanações, a Presidente Lisandra fez uso da palavra e mencionou que foi
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34 encaminhado um oficio á ASCAR com apontamentos sobre a equipe no município,

35 sendo que esta é uma normatização do pró:Jrio Conselho, que requer a constituição

36 da equipe minima de atendimento, desta fOiTnél,a entidade deve se adequar, devido

37 á normatização que não diferencia para as entidades de assessoramentos. A

38 Assistente Social relatou que esteve presente no Ciclo de Debates no município de

39 Erechim em que foi abordado que as entidades de assessoramento não possuem o

40 mesmo tipo de Recursos Humanos e que o MDS possui conhecimento disto e não

41 solicitam o Assistente Social. A Presidente Lísandra questionou qual a equipe que

42 pertence ao município de Carazinho e a Sra Ilaine referiu que há ela como

43 Professora e dois Engenheiros. A Sra. Isolete referiu que não há como ter um

44 Assistente Social no município, pois inviabii>a pela carga horária e pela questão dos

45 recursos, sendo assim, quem atende as f",",i!iéISsão demais profissionais em que se

46 usam diversas metodologias. A Presidente Lisandra informou que não foi solicitada

47 uma carga horária especifica, mas sim que haja este profissional no município. A

48 Assistente Social fez uso novamente c" palavra e relatou que o serviço de

49 Assistência Social não possui um alojamc' ,i , em que ocorrO'il os planejamentos e os

50 membros se deslocam enquanto estruture' ,"Tonal e rnunir;':oalpara assessorar, não

51 havendo condições de contratar um profissíOll,:1para cada municipio. Segundo a Sra.

52 Isolete, atualmente há 19 (dezenove) Assí,:tc'ltes Sociais no Estado que atuam em

53 494 (quatrocentos e noventa e quatro) Ir ,'cípios, como 1:,10há prerrogativas que

54 não impeça este serviço nestes molde'; ,,2S1110Svisit", 1 a cada três meses os

55 municipios e além destes há os Soció!;- . f\ssisleille '::ial pediu que isto fosse

56 analisado, pois sua equipe atende a árei1 1.llel que eslão '11 vulnerabilidade social

57 visto que o município não atende. Qwc, 80S alenrJinr,ntos, os mesmos são

58 mensais, e se realizam visitas também Ido 20 1" ) famílias inscritas para

59 poder ter um trabalho mais sistemático ':ia perrT,;c',',c'. na Coordenação. Após

60 estas colocações, a Conselheira r.i ;qUil')1 c";"": ' que se busque um

61 assessoramento com a Sra. Luciane';r par:') ql,,; 'a possa auxiliar nesta

62 questão e a sugestão foi aprovada prr A Ple:;i,],'., '; pediu para entrar em

63 contato com a Sra. Luciane para marc:'cullié'io c';', ;) junto da Comissão de

64 Política e Normas. 4- Apreciação ck, , de Política e Normas

65 referente aos Planos de Ação ' ;'cl""3 Ouro Preto, PIM,

66 ACESSUAS e Patronato Santo Antá-,;léH; cr separado referente

67 ao Plano de Ação e as document"',, ' sidente Lísandra iniciou

68 este assunto informando que algull" "~'i' ;li,)"" entregaram o Plano de
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69 Ação e o Relatório das Atividades, desta forma a Secretária Executiva Mayse irá

70 encaminhar um oficio às mesmas solicitando novamente estas documentações. Após

71 esta colocação, a Conselheira e membro da Comissão de Politica e Normas Débora

72 Satre, realizou a leitura do Parecer na 06/2016 referente à análise do Plano de Ação

73 das entidades CRAS Ouro Preto, PIM e ACESSUAS Em seguida, a Conselheira

74 Débora realizou a leitura do Parecer nO07/2016 referente à análise do Plano de Ação

75 e dos demais documentos pendentes da entidade Associação Servos da Caridade -

76 Patronato Santo Antônio. Após estas colocações, ambos os Pareceres foram

77 aprovados por todos sem ressalvas e os apontamentos serão encaminhados

78 diretamente às entidades. 5- Comis.?jio Q~_h£2~R;jnhamento da LDO: A

79 Presidente Lisandra informou aos presentss que há uma Comissão de

80 acompanhamento sobre a Lei de Dire'riz8s Olç::,menlél[iJs. Segundo a Presidente

81 devido às despesas para 2017 (dois mil e dezessete) néiO poderem ser aleatórias, é

82 preciso que o Conselho se posicione, pois este é um processo sério, sendo uma

83 previsão de agora para o ano seguinte. Pena fiI1D!iz:,r este assunto, a Presidente

84 sugeriu que se encaminhe um oficio ao :cl'. D.Ji.iel Se: 'I !'::dindo esclarecimentos e

85 nominata deste Grupo de Trabalho. f. ',"" ':c, "e!' .~ A Secretária Executiva

86 Mayse realizou a leitura de alguns e-mails que fOlé"n I'ccc':)idos, sendo os mesmos:

87 MDS, reajuste do Bolsa Familia e caclé1stramento dos bCI,eficiários do Beneficio de

88 Prestação Continuada no Cadastro Úllico rnlJ IJ;c: ,1,.'111asSociais do Governo

89 Federal; CEAS, previsão orçamentária,' !'•.'1 : " Conferências Municipais

90 de Assistência Social que se realiza: ... '- '. (dois mil e dezessete);

91 CNAS, Resolução na 15, de 23 de a,:0510 (,; ;()I c. .'nós estas colocações a

92 Presidente pediu que se encaminhasse: - ;s Cc,,:'el:, :'rei;' ta Resolução. Nada mais

93 havendo a constar, encerro a present ,-,- , .,,,1 Secretária Executiva e

94 Presidência, sendo que os demaism em livro próprio de

95 presenças. Carazinho, 26 de agosto de
I, '
;\ ••• { .-'--'J ! ;'J'\ jJ
i ,\,{.:!,j~..-'h.1-."",,'
Mayse de IV;
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ATA 10/2016

01 Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal de

02 Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniôes no EdifiClo Avenida, às

•

03
04
05
06
07

08

09
10

11

nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1.::....l\provação da Ata na 09/2JYH:i: A

ata foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso sendo aprovada por todos.

2- Correspondências recebidas ~~nviadas: Recebidas: Associação Servos da

Caridade - Patronato Santo Antônio, oficio na 08/2016; Secretaria Municipal de

Assistência Social, oficio n° 44/2016 e memorandos n° 127 e 130/2016; Cáritas, oficios n0

55 e 63/2016; CRAS Ouro Preto oficio na 38/2016; CREAS, ofício nO 272/2016; Programa

80lsa Família, Plano de Ação 2016 e Relatório de Atividades 2015; CETF<A,T, oficios n0

39 e 47/2016; Comarca de Carazinho, Serviço Social Judiciário, oficio sino l;n\!iada~

Secretaria Municipal da Administração, Resoluções na 16 e 17/20'16 e memorando n0
12 16/2016; CRAS Ouro Preto, ofício na 45/2016, PIM, ofício nO 46/2016; ACESSUA,S, ofício

13 n° 47/2016; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício na 48/2016;

•

14

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24

25
26

2'7

28
29
30

32

CREAS, ofício na 49/2016; Bolsa Família, oficio nO 50/2016; Cáritas, oficio nO 51/2016;

CASC, ofício nO52/2016; ADEFIC, ofício nO53/2016; Secretaria Municipai de /\ssisWncia

Social, memorandos na 14 e '15/20'16; Contabilidade, memorando n° Hí2016 ;$_

MOfECOM: A Presidente Lisandra Sandri iniciou este assunto dando boas Vindas aos

representantes da entidade MOFECOM e informou à todos que os mesmos se fizeranl

presentes nesta reunião, pois gostariam de ter novamente sua inscrição junto ae CI\11\SC

lliYia vez que perderam a mesma em virtude de não terem sua equipe mínima de

atendimento. Em seguida, a Presidente passou a palavra para os representantes da

entidade. A Presidente da entidade, Sra. I:;;ecilia \/Veise illiciou relatando que estão

mtomando ~3eLlStrabalhos e atualmente estão com sua sede na '!\venida São Bento i\

voluntaria Claudete }(Iein Bandeira informou que os trabalhos são voluntários fi gostariam

que uma '!-\ssistente Social pudesse auxiliar com orientações sobre as adequações que

são necessárias A Presidente Lisandra informou qUE: é necessário encaminhar

novamente toda a documentação atualizada e que a Comissão de Política e Normas

pode auxilíar nestas questões e para que a entidade tenha sua inscrição e seu Atestado

de Pleno e Regular Funcionamento é preciso ter a equipe mínima de atendimento. Após

estas explanações será marcac!a Lima reunião com os representantes da entidade

MOFECOI\i1 e com a Comissão de Polítíca e f\Jormas 4- Apreda~ão dos Parec,~res-ºjJ

Comissãg de PQ.iitica e I\tºrmas referente aos PlªDos_de Aci'!9 d!OSRr0gr8iT'ilS B-9!S<,i

família e 8enefícios Ev..!)ntuais"ofício rflGebido pela entida(t~Cáritas_JPia['-º...Qº
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36 Normas, Daiana Pivatto Andretta iniciou este assunto com a leitura do Parecer nO

47 sugere a apresentação da documentação atualizada para inscrição junto ao CIV1ASC.

48 Após estas explanações o Parecer foi aprovado por todos sem ressalvas Em seguida a

49 Conselheira e membro da Comissão de Política e Normas Débora Satre, realizou a leitura

50 do Parecer n° 09/2016 referente à análise da documentação e a regularidade de inscrição

51 da entidade Associação Sulina de Crédito e ,!I,ssistência Rural - ASCAR. A Comissão

52 considera a inscrição legal e sugere que a mesma seja definida em plenária Após a

53 leitura do Parecer, a Conselheira Débora informou que a Comissão contou com o

54 assessoramento da l\ssistente Social Sra, Luciane Kraemer e passou a palavra para a

55 mesma que se fazia presente na reunião, A Sra, Luciane informou que a documentação

56 da entidade está bem elaborada e a mesma buscou assessmia que ajudou nas devidas

57 adequações A Sra. Luciane também referiu que fez contato com demais municipios,

•

•

37
38

39
40
41

42
43
44
45
46

58

08/2016, referente à análise dos Pianos de Ação dos Programas Bolsa Família e

Beneficios Eventuais e da entidade Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima, bem

como a inscrição da entidade MOFECOM, O Programa Bolsa Família teve um

apontamento, o qual Já foi entregue, e o Programa Benefícios Eventuais não teve

apontamentos, Com relação à entidade Cárítas a Comíssão sugeriu que a Instituição

tenha sua inscrição suspensa até a conclusão de suas adequações, conforme o ofício nO

63/2016 que foi encaminhado ao CMASC e apresentação de novo Plano de Ação e

Projeto, Esta sugestão foi aprovada por todos, também foi aprovada sua retirada do

quadro dos Conselheiros do CMASC visto que não está com sua inscrição regularizada e

não há comparecimento nas reuniões No que se refere ao MOFECOM, a Comissão

inclusive Passo Fundo e nenhum indeferiu a inscrição, Com relação à equipe técnica a

59 I\lOB SUAS/RH trata das equipes minimas, mas trata das equipes vinculadas aos

60 serviços desenvolvidos no âmbito da gestão municipal, embora execute não é a

61 finalidade, Possuem um técnico de nivel superior e um técnico administrativo, sendo que

62 é diferente, pois é assessoramento, Após estas colocações, a Conselheira Débora

63 mencionou que se há demanda é preciso articular com a Rede. A Presidente Lisandra

64 questionou à plenária qual sua decisão, pois é preciso realizar uma devolutiva à ASCAR,

65 bem corno fornecer ou não o seu Atestado de Pleno e Regular Funcionamento, A

66 Presidente também sugeriu que se realize uma reunião com a referida entidade junto da

67 Comissão, do CRAS Ouro Preto e CRAS Floresta, CREAS e Secretaria Municipal de

68 Assistência Social e os presentes concordaram, Após estas explanações, o Parecer e a

69 inscrição da entidade ASCAR foram aprovados por todos sem ressalvas. Em seguida a

70 Conselheira Débora realizou a leitura do Parecer nO10/2016 referente à Visita Técnica
71

72
realizada na entidade Associação Servos da Caridade _. Patmnato Santo Antônio e a

Comissão sugere que seja definido por plenária a suspensão ou renovação da entidade

'\ r\ , \ '.~,) ,! .•..,,-
..\\( ~ . I'-! ,"\",J\...) '.,J \"
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junto ao CMASC O Conselheiro e representante da entidade, Edgar Back informou a

todos que a entidade continua com seus atendimentos e que antes havia o serviço de

fortalecimento de vinculos, porém atualmente está sob responsabilidade da Secretaria

Municipal de Educação do município. Segundo o Conselheiro, a entidade realiza a

acolhida dos alunos nos horários distintos e que mesmo não tendo a equipe necessária

estão colaborando com o municipio. A Vice-Presidente Ana Cláudia Tozi Piassa Rizzardi

mencionou que entendem a relevância do trabalho, mas é exigida a equipe minima, e

quanto à reunião que o Sr. Edgar informou que houve Com a Secretária de ,A,ssistência

Social e o Prefeito sobre o município assumir este serviço, esta informação não passou

pelo Conselho A Presidente Lisandra sugeriu que a Sra. Eisa Sudbrack que atua como

Auxiliar Administrativo aSSuma a área social e alguém permaneça em seu lugar no setor

Administrativo. O Conselheiro Edgar referiu que pode assumir, mas poderia apenas

trocar a função da Sra. Eisa. A Conselheira Débora relatou que deve ser realizado um

trabalho paralelo ao da Escola que configure o trabalho de Assistência Sociai. 1', Vice-

Presidente Ana Cláudia sugeriu que se agende um hora rio com o Patronato para

conversar e reestruturar o serviço. O Conselheiro Edgar questionou se este serviço não

geraria duplicidade e a Presidente Lisandra informou que não, exemplificando que a

entidade APAE possui a Escola e também a Associação A Presidente também referiu

que deve ser solicitada a esta entidade a cópia do documento que isenta a mesma de

prestar serviços de Assistência Social e quem assumiria isso seria a Educação,

que era Presidente ocorreu a análise da documentação e foi realizada visita técnica e não

foi concedida a inscrição, pois se verificou que a entidade não possui o serviço. A

Conselheira Leticia relatou que se fez presente na visita que ocorreu no ano passado e

foram informados de que o psicólogo ia uma vez por mês na entidade. A Assistente

Social Luciane mencionou que não possuem serviço tipificado, mas poderiam ter o

serviço como equipe de assessoramento. A Presidente Lisandra relalou que se não irão

compor à equipe ser'á um serviço de assessoramento e sugeriu que se realize uma visita
, \~, )~v.

. J"" ,
'-J

73
74
75
76
77

78
79
80
81

82
83

85

84

86
87
88
89
90
91

92
93 marcando um horário com a Comissão de Política e I\Jormas para conversar sobre as

94 devidas adequações. Após estas explanaçóes, a plenária aprovou o Parecer sem

95 ressalvas e também aprovou que a inscrição da entidade seja regularizada, podendo ser

96 fornecido o Atestado de Pleno e Regular Funcionamento com validade de seis meses,

97 devendo a entidade ter o compromisso de se readequar dentro deste período. Em

98 seguida a Conselheira e membro da Comissão de Política e Normas Letícia Brandão de

99 Oliveira realizou a leitura do Parecer nO 11/2016 referente à análise da documentação

100 para inscrição do CIEE no CMASC. A Comissão sugeriu que seja aberto espaço em

í01 plenária para esclarecimentos quanto à presença dos profissionais no processo de

102 trabalho. Na oportunidade, a Conselheira Cecilia Paz dos Santos, informou que na época
103

'104

105

106

107

'lO8

109
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•

•

110 técnica e todos concordaram com esta sugestão, Após estas explanações, o Parecer foi

111 aprovado por todos sem ressalvas, 6- Assuntos Gerais: A Secretária Executiva Mayse

112 realizou a leitura dos e-mails que foram recebidos e em seguida a Presidente Lisandra

113 Sandri informou a todos que conforme foi lido nas correspondências, á entidade CETRAT

114 não realizou seu pedágio, deste modo a plenária deve decidir se a mesma pode realizar

115 em outro momento e todos concordaram, sendo deliberada a realização do pedágio para

116 a primeira semana do mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), devendo ser

117 encaminhado um oficio para o CMASC com esta informação, Após estas explanações, a

'118 Presidente também informou que a entidade CETRAT contratou um psicólogo que

119 prestará os devidos serviços na mesma, O assunto seguinte foi referente ao desvio de

120 função em que a Presidente Lisandra relatou que existem funções para o ,,,,,ssistente

121 Social e para o Psicólogo na equipe técnica e deve-se cuidar a precarização do serviço,

122 devendo ser entendido quais os objetivos do trabalho destes profissionais, respeitando

123 isso e buscando este entendimento enquanto entidade, Com relação ao oficio recebido

124 pela Secretaria Municipal de J\ssistência Social referente à informação de que não há

125 recursos para a realização da Conferência no próximo ano, a Presidente sugeriu que se

126 encaminhe um oficio informando que está previsto na LDO e no PPA os devidos

127 orçamentos para a Conferência, A Presidente também sugeriu que se encaminhe outro

'128 oficio para esta Secretaria, informando que com relação ao 8PC não há recursos para

129 atualização do cadastro em que deve ser pedido a atualização dos dados sob pena de

130 suspensão e bloqueio do recurso e informando que é necessária a verificação sobre a

131 aplicação dos recursos de convivência e fortalecimento de vínculos, não podendo os

132 recursos ficarem parados mais de '12 (doze) meses, pois acarretará na suspensão e

133 bloqueio do recurso, as sugestões foram aprovadas por todos. Nada mais havendo a

{ftr'~t~,
Lisandra Sandri

134

135

136

constai', encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência,

sendo que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 30
I /'

de setembro de 2016. JV~Cv~y'yLjV1.:>ct,C(f''lC:
Mayse de Mello Fragoso . f"

Secretária Executiva . ;Jr:;~
Ana Clá~''-,:S Rizzardi

Presidente Vice - Presidente
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ATA 11/2016

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, o Conselho

Municipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

Edificio Avenida, às treze horas e 30 minutos para discussão dos seguintes assuntos:

1. Aprovação da ata 10/2016: A ata foi iida pela Secretária Executiva i'Viayse de

Mello Fragoso e foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e

enviadas: Recebidas Secretaria Municipal de Assistência Social, cópia do oficio n0

259/2016 do Controle Interno; PIM, s/n; CETRA T, ofício na 50/2016; AP,I'.E, s/n;

Secretaria Municipal da Administração, Portaria Cáritas; Ministério Público,

notificaçao nO 163/2016; Associação Servos da Caridade, Patronato Santo Antônio,

oficio s/n . .Enviadas: Secretaria Municipal de Assistência Social, memorandos nO18 e

20/2016; Secretaria Municipal de Administração, Resoluções na 18, 19, 20, 21, e

22/2016, memorando na 19/2016 e Declaração de registro suspenso Cáritas; Fórum,

ofício na 54/2016; Departamento de Trânsito, ofício na 55/2016; Associação Servos

da Caridade - Patmnato Santo Antônio, oficio na 56/2016 e Atestado de Pleno e

Regular Funcionamento; ASCAR, ofício na 58/2016; Cáritas, Declaração de registro

suspenso; Bolsa Família, ofício na 59/2016; CIEE, ofício na 60/2016. 3- Apmci@ção

rros Pareceres da Comiss,ão de Política e Normas referente à documentação e

reunião com a entidade MOFECOM e visita técnica à entidade C~E1Ee

documentação. Informação referente à reunião com a entidade Associação

Servos déLCaridade-=-Eatrºnato Santo Antônio: A Conselheira e membro da

Comissão de Política e Normas Letícia Brandão de Oliveira, realizou a leitura da

informação sobre a reunião de assessoramento que ocorreu com a Comissão e os

representantes da Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, Edgar

Back e Eisa Sudbrack a fim de esclarecimentos quanto ao Projeto a ser desenvolvido

pela entidade norteado pela Politica de /\ssistência Social, considerando a estrutura

que se tem e o prazo de adequação concedido por este Conselho para a entidade.

,L\PÓS a leitura o Conselheiro e representante da referida entidade Edgar Back,

inforrnou aos presentes que irão utilizar o espaço da Padaria para realizar o Projeto,

Já entraram em contato com o SENAC e com um Oficineiro, para a partir do próximo

ano realizarem esta parceria A Vice-Presidente Ana Cláudia Rizzardi sugeriu que a

Eisa que permaneça no Setor Administrativo e que se contrate um técnico e o

Conselheiro Edgar re'feriu que estão vendo esta questão A Vice-Presidente Ana

informou que após concluir estas adequações o Projeto deve ser apresentado em

...--------1.
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34 plenária. O Parecer foi aprovado por todos sem ressalvas. Em seguida, a Conselheira

35 e membro da Comissão de Politica e Normas Daiana Rafaela Pivatto Andretta,

36 realizou a leitura do Parecer nO 12/2016 referente à análise da documentação para

37 inscrição da entidade MOFECOM no CMASC, bem como, informações sobre a

38 reunião com a Comissão e com representantes da entidade para discutirem as

39 devidas adequações que a mesma deve realizar para que possa se inscrever no

40 CMASC. Após a leitura do Parecer, a Conselheira e também membro desta

41 Comissão Débora Satre, informou aos presentes que a entidade optou por retirar o

42 pedido de inscrição, pois estavam buscando primeiro a inscrição antes de executar o

• 43 serviço, desta forma, irão se reorganizar até o fim do ano e irão ver esta inscrição

44 para o ano que vem. O Parecer foi aprovado por todos sem ressalvas. Em seguida a

45 Conselheira Débora realizou a leitura do Parecer n° 13/2016 da entidade CIEE, o

46 qual considera o mesmo não habilitado para inscrição no CMASC. Após a leitura, a

47 Conselheira relatou que não são visualizadas ações vinculadas à politica de

48 Assistência Social, sendo que o que é feito é um recrutamento nas escolas onde se

49 conversam com os adolescentes, após há um cadastro. Segundo a Conselheira foi

50 evidenciado que antes havia beneficiários do Bolsa Familia mas hoje não há mais e

51 não sabem quantos adolescentes estão inscritos. A Conselheira também informou

52 que irão fazer contato com a Sra. Juliana, que é a supervisora regional para ver quais

53 as informações que a mesma irá trazer. No ano passado tinham um Assistente Sacia!

54 que atendia 9 (nove) municipios da região, mas não há mais e não há um trabalho

• 55 continuo, sendo que o adolescente é só encaminhado para o CIEE e posteriormente

56 vai para a empresa, não havendo treinamentos. Por fim a Conselheira relatou que no

57 cadastro não questionam se o adolescente possui Boisa Família e o acolhimento e

58 contato é realizado por um Auxiliar Admnistrativo. O Parecer foi aprovado por todos

59 sem ressalvas. 4- Assuntos Gerais: O primeiro assunto foi referente à entidade

60 Cáritas Pamquial Nossa Senhora de Fátima, em que a Vice-Presidente Ana Cláudia

61 informou aos presentes que a Secretária Executiva Mayse recebeu ligação da

62 representante da entidade, Sra. Maria Lúcia Caramalak, a qual pediu o fornecimento

63 do Atestado de Pleno e Regular Funcionamento para a mesma. A Vice-Presidente

64 também informou que a Secretária Executiva repassou a informação que constava no

65 ofício 57/2016 que foi encaminhado à entidade, bem como informou sobre a

66 Declaração de registro suspenso que também foi encaminhada à entidade, visto que

67 a repl-esentante ainda não tinha tomado conhecimento destes documentos. A Sra.

68 Maria Lúcia então entrou em contato com a Presidente Lisandra Sandri realizando

1, \'1
hr\.JUT\~,
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69 novamente este pedido, deste modo, a plenária deve decidir se fornecerá o Atestado

70 como foi fornecido para a entidade Associação Servos da Caridade - Patronato

71 Santo Antônio, porém o Patronato está vindo nas reuniões e é mais participativo.

72 Após estas explanações, a Conselheira Débora informou que conforme verificado no

73 livro de presenças de reuniões ordinárias, a última reunião que os representantes da

74 mesma compareceram foi no mês de fevereiro do corrente ano e que não se

75 adequaram neste período A Conselheira Cecília Paz dos Santos informou que nesta

76 reunião do mês de fevereiro relataram que iriam realizar um trabalho com mulheres,

n mas até agora o mesmo não ocorreu. A Conselheira Neli Bianquini sugeriu que seja

• 78 deliberado um período de seis meses de adequação sem fornecer o Atestado, se não

79 se adequar de suspenso passa para excluído. A Conselheira também referiu que a

80 entidade deve encaminhar oficialmente, visto que foi por telefone. A sugestão foi

81 aprovada por todos. Após estas colocações, os Conselheiros relataram que a

82 entidade CASC também não compareceu mais nas reuniões e a Conselheira Cecília

83 sugeriu que se realize uma visita. A Conselheira Débora informou que a Comissão irá

84 analisar o Plano de Ação, e podem acrescentar no Parecer á visita e poster'iorrnente

85 repassar para a plenária. O segundo assunto foi referente ao CENSO SUAS deste

86 ano, em que a Secretária Executiva Mayse informou aos presentes que a Assistente

87 Social da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social Luisa Proença, está

88 realizando o preenchimento do CENSO SUAS e gostaria de saber se deve ser

89 preenchido o CENSO da entidade Cáritas, do Recanto São Vicente de Paulo e da

• 90 Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio. A Conselheira Neli

91 informou que da entidade Cáritas pode ser excluído, pois não prestam mais o serviço

92 e quanto às demais podem ser preenchidos. O terceiro assunto foi abordado pela

93 Vice-Presidente Ana em que a mesma sugeriu que se realize uma Capacitação para

94 os Conselheiros no ano que vem para que todos possam fortalecer e entender o

95 papel do Conselheiro, tanto Governamental quanto da Sociedade Civil A Vice-

96 Presidente também referiu que há técnicos que estão realizando serviço

97 administrativo, e essa realídade deve ser levada para as entidades também, ou seja,

98 qual a equipe mínima e o que faz esta equipe. A Conselheira Vânia Ferreira informou

99 que a equipe técnica poderia atender as demandas antes de chegar ao Conselho

100 Tutelar e demais setores da Rede A Conselheira também relatou que tentaram

101 realizar este trabalho, porém durou somente dois meses e sugere que seja vista esta

102 questão. A Conselheira Cecilia informou que ainda dá para inserir isto na LDO e a

103 Conselheira Neli informou que quando a LDO for apreciada pelo CMASC pode-se
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discutir este assunto, porém esta questão é da Secretaria Municipal da Educação

então é apreciado pelo Conselho da mesma. Após estas colocações, o Conselheiro

Edilson Batista de Oliveira fez uso da palavra informando que as comunidades

terapêuticas possuem uma grande identidade pela multiplicidade de atendimento e

que sua entidade está batalhando por vagas junto ao SUS para internação e

tratamento, visto que na Secretaria Municipal da Saúde do município não há

relevância deste trabalho, então buscaram além através do MOS. Para finalizar a

reunião, a Vice-Presidente Ana informou à todos que o pedágio da entidade

Patronato será no dia 04 (quatro) de novembro do corrente ano. Nada mais havendo

a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência,

sendo que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças.

Carazinho, 28 de outubro de 2016.

Secretária Executiva
AnacMP. Riz}:ardi

Vice - Presidente

.....~ M1:~~';;'J:i'
..-::~-:---:--
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ATA 12/2016

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis. o Conselho Municipal de

Assistência Social, reuniu-se extraordinariamente na Sala de Reuniões no Edificio

Avenida, às treze horas e 30 minutos para discussão dos seguintes assuntos 1:
Apreciação da plenária referente ao orçamento da Assistência Socialmlra o

ano de 2017: A Presidente Lisandra Sandri iniciou a reunião informando que o Sr

Daniel Schü do Setor de Contabilidade se fez presente para explicar o o,çamento da

Assistência Social para o ano de 2017 (dois mil e dezessete), passando a palavra

para o mesmo. O Sr. Daniel inicialmente informou aos presentes que foram

,ealizados ajustes no orçamento, sendo que foi proposta uma junção para ter um

grau de execução financeiro elevado e que não foram feitas tantas mudanças em

virtude de no ano que vem se iniciar um novo ciclo orçamentário Em seguida, o Sr

Daniel apresentou os Blocos de Financiamento, os quais são Proteção Sacia!

Básica, Média Complexidade, Alta Complexidade, Gestão IGD Bolsa Famí!ia e

SU,A,S Também foi informado pelo Sr. Daniel que há cerca de dois milhôes e

quinl~eptos reais de recursos próprios do município que será destinado :=10 Fundo

1\l1unlcipalde Assistência Social - FiVlAS no ano que vem. Foram retiradas algumas

rubricas, devido às muitas dotaçôes que não eram executadas, sendo elaborada uma

simplificação do orçamento Neste orçamento, SI', Daniel afirmou que havSíá urna

atualização de valores, em que não está sendo ampliados os mesmos, devido às

dificuldades financeiras que vem sendo enfrentadas, uma realidade que não é

somente na Secretaria Municipal de Assistência Social, mas também nas demais

Secretarias, deste moclo é preciso buscar otimiz;;r os gastos. Sr. Daniel destacou QLie

haverá recursos para a construção do novo Centro de Referência Especializado eie

,6,ssistência Social - CREP,S, equipamentos para equipar os Centros de F~efel-ênci8

de .Assistência Social - CRI'S e também o CREAS, com reiação ~i criança e :}

adolescente aumentou o recurso destinado para as entidades, também !lá recursos

eles!!; ,ados <'; pessoa idos,,! e a pessoa com deficiência Haverá tarnbérn uma

modernização orçamentál-ia para o 2:IKJ que vem. Após estas colocações, o SI' Daniel

realizou algumas explanações rsferentE,s 80 Grupo de Trabalho da Lei 13.019!2t;-14,

onde ocorrNão diversas Capacitações, acontecera também uma validação eie

ProJetos, em que serão seiecionadas pessoas dos COllselhos parz: as análises Em

seguid8
l

a Pn:~~~;jdenteLisandra questionoi.J 8 plenaria quanto algun18 dúvida referente

2, valores, aplic8ç,:ão dos rnesmos ou sobre os cinco Blocos de Financiamento que

tei-á que ser subdividido íJ., Conselheii.,] Caiana Rafaeia Pivatto ,I\nc!ret,a bz U'õG da
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palavra e questionou se o recurso destinado às Associações abrangeria todas e o Sr.

Daniel referiu que sim, em que também será realizado um manual para as entidades,

bem como um treinamento, para conversar diretamente com o Conselho da área. A

Presidente Lisandra informou que cada Associação atende um tipo de deficiência e o

Sr. Daniel mencionou que será preciso conversar com cada Conselho especifico

Após estas explanações, o Conselheiro Fábio Zanetti fez uso da palavra

questionando a respeito ela equipe técnica que no COMDICACAR algumas entidades

não possuem, sendo que no CMASC é obrigatório. O Sr Daniel informou que isto

também será pontuado. A Presidente Lisandra realizou explanações acerca das

Conferências que deverão ser executadas no ano que vem, mas que foram

informados que não há recurso, porém deve estar previsto Em seguida, a Presidente

agradeceu a presença do Sr Daniel. Após discussões, a plenária aprovou o

orçamento da Assistência Social para o ano de 2017 (dois mil e dezessete), sendo

que segue em anexo a esta ata a planilha com valores e informações detalhadas dos

recursos 2- Assuntos Gerai~ A Presidente Lisandra informou que protocolou no

CMASC no dia de hoje os oficios nO28 e 29/2016 da AGS os quais informam que os

recursos que constam no Plano de Trabalho de 2016 (dois mil e dezesseis) são para

o pagamento de um Oficineiro de Padaria, porém conseguiram um trabalho

voluntário, deste modo, gostariam que estes recursos fossem realocados para

aquisição de materiais de insumo para a realização das oficinas de padaria. A

Presidente também informou que o recurso do Fundo Nacional de Assistência Social

- FNAS é no valor de R$ 813,90 (oitocentos e treze reais e noventa centavos) e o

recurso livre é no valor de R$ 846,00 (oitocentos e quarenta e seis reais) Após estas

explanações, as referidas realocações foram aprovadas pela plenária sem ressalvas.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente AT/\, assinada pela Secretária

Executiva e Presidência, sendo que os demais conselheiros assinam em livro próprio

de presenças. Carazinho, 07 de novembro de 2016.

t(O)'é\';{ '=1ueaqj)1LÍ'
'JaYSe'de l\I!ello Fragoso

Secretária Executiva

Presidente Vice -- Presidente
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ATA 13/2016

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal de

Assistência Social, reuniu-se extraordinariamente na Sala de Reuniões no Edifício

Avenida, às treze horas e 30 minutos para discussão dos seguintes assuntos: .1:
Apreciação da plenária referente aos recursos do Plano de Ação cio Fundo

Estadl.!a! de Assistência Social - FEAS para o ano de 2016 para o Centro de

Referência Especializado de AssistêUlcia Social - CRIEASl A Vice-Presidente Ana

Cláudia Rizzardi iniciou a reunião informando que a Presidente Lisandra Sandri não

pôde se fazer presente e apresentou aos Conselheiros o e-mail que a Secretaria

Municipal da Administração recebeu com informações de um recurso restante do

Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, o qual foi

encaminhado para Secretaria Municipal de Assistência Social no dia 08 (oito) de

novembro do corrente ano, diante disto a Vice-Presidente informou que foi necessário

realizar esta reunião extraordinária para que a plenária delibere sobre o uso deste

recurso, para que as documentações pertinentes sejam encaminhadas até a próxima

sexta-feira. Em seguida a Vice-Presidente passou a palavra para a Assistente Social

da Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sra Luísa Proença. A

Assistente Social informou aos presentes que este recurso que restou é referente ao

Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Estadual do Fundo Estadual

de Assistência Social- FEAS para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis), no valor

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que será realocado para a Proteção Sacia! Especial

de Média Complexidade, que será destinado ao Centro de Referência Especializado

de Assistência Social - CREAS do municipio de Carazinho Após estas explanações,

a realocação do recurso do Plano de Ação do FEAS para a Proteção Especial de

Média Complexidade foi aprovado por todos sem ressalvas. Nada mais havendo a

constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência,

sendo que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças.

Carazinho, 10 de novembro de 2016.

'. "..~'~~,JÇi<i/
\.tk\..';f'v'

Ana C@,JdiaT P Rizzardi

Vice - Presidente

, -
:\""1"" . 'A.. I.. '. ,.
1 \~~"""'\l' ~~ V{..C•.i?r~r)Jc::;r

"'"",J"~) 'j
Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA 14/2016
01 Aos vinte e cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, o Conselho

02 Municipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

03 Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1.:
04 Aprovação das atas 11,12 e 13/2016: As atas foram lidas pela Secretária Executiva

05 Mayse de Mello Fragoso sendo aprovadas por todos sem ressalvas. 2-

06 Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Escolinha Educacional de

07 Futebol Trianon, requerimento de inscrição; AGS, ofícios nO28 e 29/2016; CASC,

08 Convite Mostra Pedagógica; Controle Interno, ofício nO330/2016; CMPD, ofício nO

09 89/2016; ACADEV, ofício nO 59/2016. Enviadas: Secretaria Municipal da

10 Administração, Resoluções nO23, 24 e 25/2016 e memorando nO21/2016; ASCAR,

11 Atestado de Pleno e Regular Funcionamento; Trianon, ofício nO61/2016; Associação

12 Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, oficio nO62/2016; MOFECOM, oficio

13 nO63/2016; CIEE, oficio nO64/2016; Departamento de Trânsito, ofício nO65/2016.

14 Após a leitura das correspondências a Secretária Executiva Mayse, informou aos

15 presentes que foi preenchido e devidamente encaminhado através do Sistema do

16 MOS o questionário do CENSO SUAS 2016 (dois mil e dezesseis). 3- Apreciacão

17 dos Pareceres da Comissão de Financiamento referente à prestação de contas

18 da entidade Cáritas Paroquial Nossa Senhora de Fátima e análise do relatório

19 de empenhos do terceiro trimestre de 2016: A Conselheira e membro da

20 Comissão de Financiamento Luana Pastório, realizou a leitura do Parecer nO07/2016

21 referente à análise da prestação de contas da entidade Cáritas Paroquial Nossa

22 Senhora de Fátima no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e os apontamentos

23 serão encaminhados diretamente à entidade. O Parecer foi aprovado por todos sem

24 ressalvas e na oportunidade a Secretária Executiva Mayse informou que o Controle

25 Interno considerou regular a referida prestação de contas. Em seguida, a Conselheira

26 Luana realizou a leitura do Parecer nO10/2016, referente à análise do relatório de

27 empenhos do terceiro trimestre de 2016 e os apontamentos serão encaminhados

28 diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social. O Parecer foi aprovado por

29 todos sem ressalvas e na oportunidade a Presidente Lisandra salientou que é preciso

30 sinalizar estes apontamentos para que a próxima gestão da Secretaria Municipal de

31 Assistência Social tenha conhecimento dos mesmos. 4- Informação da Comissão

32 de Política e Normas referente a análise da documentação para inscrição da

33 entidade Escolinha Educacional de Futebol Trianon no CMASC e presença do
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34 Presidente Darci Guimarães: A Vice-Presidente Ana Cláudia Rizzardi iniciou este

35 assunto informando que está auxiliando a Comissão de Política e Normas e que

36 ainda não elaboraram o Parecer referente ao pedido de inscrição no CMASC da

37 entidade Escolinha Educacional de Futebol Trianon pois a partir do que analisaram

38 nas documentações identificaram vários questionamentos e diante disto gostariam

39 que o Presidente da entidade explanasse sobre seus trabalhos. O Presidente da

40 entidade Sr. Darci Guimarães que se fez presente na reunião informou aos presentes

41 que seu Projeto tem 35 (trinta e cinco) anos de existência, onde é desenvolvido

42 trabalhos com futebol e demais atividades no turno inverso ao da Escola. O

43 Presidente também relatou que trabalham com várias crianças e adolescentes que

44 hoje cresceram e auxiliam na Escolinha voluntariamente e as crianças e

45 adolescentes que são abrangidas no Projeto estão matriculados nas Escolas, mas

46 muitos não frequentam e segundo o Presidente o mesmo já foi em algumas Escolas

47 e por vezes não foi recebido. Quanto à sua Diretoria, o Presidente informou que a

48 mesma é composta por um Psicólogo, um Médico Traumatologista e um

49 Fisioterapeuta, sendo todos voluntários. Não possui ainda um Assistente Social,

50 sendo que conversou com a Sra. Débora Satre, mas não foi definido. O Presidente

51 ainda comunicou que gostaria de encaminhar a documentação para Porto Alegre,

52 porém está pendente neste Conselho. A Presidente Lisandra Sandri questionou se a

53 entidade já entrou em contato com os CRAS e CREAS e o Sr. Darci informou que há

54 parceria com o CREAS, com as medidas socioeducativas em que os adolescentes

55 são encaminhados para a entidade. Após estas explanações, a Sra. Marleide Lorenzi

56 que também se fez presente na reunião comunicou à todos que está assessorando a

57 entidade e explicou que irão ampliar o espaço para a implantação de um Centro de

58 Convivência da Criança e do Adolescente. Segundo a Sra. Marleide, a entidade

59 começou a implantação deste espaço, porém necessitam de recursos e na nova

60 legislação as entidades devem estar inscritas no CMASC. A Presidente Lisandra

61 informou que todas as entidades que estão inscritas no CMASC já passaram por esta

62 situação, mas foram se organizando e manteram a equipe técnica mínima a qual

63 existe uma Resolução deliberando sobre a mesma. A Presidente ainda mencionou

64 que com relação ao Assistente Social e o Psicólogo não é preciso que os mesmos

65 tenham uma carga horária fechada na entidade, mas é preciso que haja estes

66 profissionais na equipe. Segundo a Presidente, o trabalho voluntário funciona, mas

67 até certo tempo, sendo que é preciso um acompanhamento técnico das atividades

68 que a entidade realiza, deste modo, é preciso analisar a carga horária que a entidade
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69 pode contratar e gradativamente ir aumentando, visto que é importante que se tenha

70 um profissional de referência, pois se acontecer alguma irregularidade o CMASC irá

71 cobrar do técnico. A Sra. Marleide questionou qual seria a equipe mínima e a

72 Presidente Lisandra informou que seria um Assistente Social e um Psicólogo para

73 prestar o devido monitoramento e assessoramento, os demais funcionários podem

74 ser voluntários ou parcerias. Após estas explanações, a Vice- Presidente Ana Cláudia

75 mencionou que o Centro de Convivência deve funcionar independente do recurso,

76 que nas documentações o valor do mesmo está muito elevado e que o pagamento

77 dos monitores também deve estar descrito. A Sra. Marleide então explicou que o

78 Projeto apresenta o valor conforme o que idealiza, sendo que o pedido não está

79 vínculado. O Sr. Darci informou que quanto aos monitores os mesmos são: um

80 professor de Educação Fisica, que seria ele, um professor formado pela Federação

81 Paulista de Futebol e outro que é voluntário. A Presidente Lisandra informou que isto

82 deve estar registrado no Projeto, junto do número de horas que trabalham no mesmo,

83 bem como, cada pessoa que está envolvida e o número de crianças e adolescentes

84 atendidas. A Vice-Presidente Ana Cláudia mencionou que o público-alvo atualmente

85 são 150 (cento e cinquenta) crianças e adolescentes e questionou o Presidente da

86 entidade se as mesmas possuem cadastro, sendo que o Presidente referiu que sim.

87 Dando continuidade, a Vice-Presidente Ana Claúdia informou que o Psicólogo e o

88 Assistente Social fariam o trabalho psicossocial, pois os monitores não dão conta,

89 sendo preciso um acompanhamento de técnicos. A Sra. Marleide comunicou a todos

90 que o Centro não está funcionando, visto que está em fase de implantação, sendo

91 que antes eram realizadas as atividades informalmente. A Presidente Lisandra

92 informou que não será cobrado o período de estabilidade que se cobra das demais

93 entidades novas, ou seja, quando se cria uma entidade, a mesma deve trabalhar por

94 dois anos para mostrar a sua capacidade, mas o Trianon já existe então este não é o

95 caso, o que está sendo cobrado é a equipe mínima. A Vice-Presidente Ana informou

96 que os recursos que não são vinculados ao Executivo Municipal são as contribuições

97 voluntárias, e as mesmas precisam ser mais detalhadas. Para finalizar este assunto,

98 a Conselheira e membro da Comissão de Política e Normas Débora Satre, informou

99 aos presentes que a Comissão já possui subsídios para elaborar o Parecer, sendo

100 que irão se reunir e se necessário entrarão em contato com a Sra. Marleide e o Sr.

101 Darci. 5- Apreciação da Resolução na 04/2016 do Conselho Nacional de

102 Assistência Social: A Presidente Lisandra informou aos presentes que foi

103 encaminhada por e-mail a Resolução n004,de 21 (vinte e um) de outubro de 2016
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104 (dois mil e dezesseis) do Conselho Nacional de Assistência Social a qual "Pactua as

105 ações do Programa Criança Feliz no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, a

106 ser instituído nos termos do parágrafo 1° do art. 24 da Lei nO 8.742, de 07 de

107 Dezembro de 1993." A Conselheira Neli Bianquini fez uso da palavra informando que

108 há o Programa Primeira Infância Melhor - PIM que foi criado por Osmar Terra a nivel

109 Estadual e que já está em outros Estados, sendo que são visitadores que atendem

110 crianças de O (zero) a 3 (três) anos. A Presidente Lisandra informou que é preciso

111 que todos se apropriem desta Resolução, sendo necessário encaminhar a mesma

112 para a Coordenadora do PIM do município de Carazinho, Sra. Sandra Cristina

113 Marins, aproveitando também para convidá-Ia para a próxima reunião ordinária para

114 conversar sobre este assunto, bem como para explanar sobre quais as ações que

115 existem para o ano de 2017 (dois mil e dezessete). 6- Assuntos Gerais: A

116 Presidente Lisandra informou aos presentes que a entidade ACADEV encaminhou ao

117 CMASC no dia de hoje o ofício n° 59/2016, o qual solicita a substituição no Plano de

118 Trabalho referente ao recurso do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no

119 valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) que consta locação de veículo para a

120 Associação. O pedido de adequação do recurso seria o valor de R$ 250,00 (duzentos

121 e cinquenta reais), que será utilizado na compra de material de consumo do gênero

122 alimenticio para a oficina de Padaria e Confeitaria e o restante do valor de R$ 250,00

123 (duzentos e cinquenta reais), que será utilizado na compra de material de consumo e

124 expediente para a oficina de Inclusão Digital. Após estas explanações a realocação

125 de recursos foi aprovada por todos sem ressalvas. Nada mais havendo a constar,

126 encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

127 que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 25 de
128 novembro de 2016.

,-r:
~~~\J-<OC~

.jM;i;yse ~e Mello Fra~oso

Secretária Executiva

Jc"~~ .lJ~
~ndras~~'

Presidente
Ana Clá~ Rizzardi

Vice - Presidente
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ATA 15/2016

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezess~is, o Conselho

Municipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1:
Aprovação da ata 14/2016: A Presidente Lisandra Sandri iniciou a reunião

saudando os convidados, visitantes e membros do CMASC e em seguida a ata

14/2016 foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso que foi

aprovada por todos sem ressalvas. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: Pastoral da Criança, ofício s/n; CETRAT, convite e ofício nO59/2016.

Enviadas: Andréia Schmitz, ofício nO66/2016; Sandra Citolin, ofício na 67/2016;

Anelise Almeida, ofício nO 68/2016; Sandra Marins - PIM, ofício na 69/2016;

Cáritas, oficios nO 70 e 71/2016; Controle Interno, memorando nO 22/2016;

Secretaria Municipal de Assistência Social, memorando na 23/2016; Secretaria

Municipal da Administração, Resoluções nO26, 27 e 28/2016. 3- Presença da

Coordenadora do PIM, Sra. Sandra Cristina Marins para explanações

referente ao Programa Criança Feliz, bem como presença dos novos

Gestores da Assistência Social, Educação e Saúde do município de

Carazinho: A Presidente Lisandra Sandri iniciou este assunto informando que o

CMASC convidou os gestores da Assistência Social, Saúde e Educação do ano

de 2017 (dois mil e dezessete) e a Coordenadora do Programa Primeira Infância

Melhor - PIM Sra. Sandra Cristina Marins, para explanar sobre o Programa

Criança Feliz. A Presidente agradeceu a presença dos mesmos e informou a

todos que a gestora da Saúde comunicou que não iria estar presente devido outro

compromisso. Em seguida, a Coordenadora do PIM, Sra. Sandra Cristina Marins

fez uso da palavra e explicou como funciona o trabalho do PIM, sendo o mesmo

pedagógico voltado às famílias vulneráveis e aos cuidados afetivos e emocionais.

Segundo a Coordenadora, eram atendidas 27 (vinte e sete famílias) e atualmente

são atendidas em torno de 20 (vinte) a 21 (vinte e uma) famílias, que são

divididas entre 7 (sete) visitadores, para 1 (um) monitor, havendo os devidos

planejamentos que ocorrem em uma sala específica. A Coordenadora Sandra

também ínformou que em média é recebido para ajuda de custo o valor de R$

750,00 (setecentos e cinquenta reais) por monitor para o financiamento, no ano
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de 2015 (dois mil e quinze) o Estado encaminhou Guias de visitadores, de

gestante, uniformes, mochilas, porém isto não foi mais encaminhado,

permanecendo para as Secretarias responsáveis este trabalho. Com relação à
proposta do Programa Criança Feliz, a Coordenadora Sandra informou que o

mesmo foi criado para implementar o PIM, sendo que continua sendo da

Secretaria Municipal da Saúde mas também fazendo parte da Secretaria

Municipal de Assistência Social. O PIM atende crianças de zero a três anos, não

sendo necessário ter Bolsa Família, já o Programa Criança Feliz é necessário ter

o Bolsa Familia e o Beneficio de Prestação Continuada - BPC, em que cada

familia irá receber o recurso no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por criança

pela Assistência Social e este recurso deve voltar para o PIM para a manutenção

dos trabalhos. A Coordenadora Sandra mencionou que no dia 01 (um) de

dezembro do corrente ano foi solicitado através de Porto Alegre o Termo de

Aceite deste Programa, sendo que os municípios que não possuem o PIM será

implantado direto o Programa Criança Feliz e os municípios que já possuem

deveriam preencher.este Termo até o dia 02 (dois) de dezembro do corrente ano,

sendo que no acesso do sistema do MOS está sendo solicitado a deliberação do

CMASC referente à este Termo. Segundo a Coordenadora, o referido Termo já

está preenchido, sendo preciso esta deliberação. Pelo que foi observado este

Programa é um trabalho que já vem sendo executado, havendo mudanças quanto

ao foco do PIM com os Centros de Referência de Assístência Social - CRAS,

onde os visitadores têm que ser focados nas famílias PAIF, que faz parte dos

mesmos e a outra mudança é de que haverá um Coordenador que irá ficar

responsável pelos visitadores e o PIM irá se chamar "Criança feliz, Programa

Primeira Infância". Após estas explanações, a Conselheira Neli Bianquini fez uso

da palavra e salientou que o PIM faz parte da Saúde, mas agora o foco maior é

na Assistência Social. A Coordenadora Sandra informou que após a reunião,

deve ser emitida uma Resolução por parte do CMASC para ser adicionado no

Sistema e o recurso será destinado neste mês. Segundo a Coordenadora há 131

(cento e trinta e uma) famílias que possuem o Bolsa Família, sendo esta

informação relatada nas visitas, mas não se sabe se a mesma é verídica, pois as

vezes não apresentam o NIS. A Conselheira Neli sugeriu que se investigue e se
insira o NIS no Sistema. A Sra. Marleide Lorenzi fez uso da palavra e informou
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que na anO' passada acampanhau tada a discussãO' e tramitaçãO' da marca da

primeira infância e assistiu diversas sessões das Camissões e Audiências

Públicas, na mês de marçO' da carrente anO' fai criada uma nava Lei e a partir

dista passau a se envalver cam estas questões. A Sra. Marleide também

expia nau sabre a necessidade da ampliaçãO' das recursas, devendO' ser realizada

um diagnósticO' ande seja passível ter um atendimentO' que interligue as

Secretarias (Assistência Sacial, EducaçãO' e Saúde), senda que na

COMDICACAR que é a Canselha a qual faz parte irá sugerir que se utilize um

vaiar significativa da Funda Municipal das Díreitas da Criança e da Adalescente

de Carazinha - FMDCA para a realizaçãO' deste diagnósticO'. Outro panta

levantada pela Sra. Marleíde fai sabre a ampliaçãO' da PIM, na que se refere à

aferta e par fim fai sugerida pela mesma que a Resaluçãa seja ampla. Após estas

explanações a TermO'de Aceite da Pragrama Criança. Feliz fai apravada par tadas

sem ressalvas. 4- Presença de representante da entidade CIEE: A Presidente

Lisandra iniciau este assunta agradecendO' a presença das representantes da

CIEE Sr. Adriana e,Sra. Ana e passau a palavra para as mesmas. O Sr. Adriana

saudau a tadas e apresentau alguns slides sobre a trabalha que a CIEE realiza

de mada geral, especificandO' que realizau alguns ajustes na Plana de AçãO' para

que fasse passivel a registra da CIEE através da Pragrama Aprendiz Legal na

CMASC, bem cama justificau as apantamentas realizadas pela Camissãa de

Palítica e Narmas. Na apartunidade, a Presidente Lisandra questianau cama é a

acampanhamenta das pessaas cam deficiência que nãO'estãO' mais estudandO' e

a Sr. Adriana explícau que é necessária estar estudandO' e que as pessaas cam

deficiência devem ter de 14 (quatarze) a 22 (vinte e dais) anas, mas cam 30

(trinta) anas também é passível participar da Pragrama, senda que há pessaas

cam deficiência cam esta idade nas municípias de Nãa-Me-Taque e Passa

Funda. Dando continuidade nas explanações, o Sr. Adriano salientou que a partir

do registro no CMASC o CIEE irá ter mais proximidade cam o Conselho,

participando das reuniões, priorizandO' os atendimentos com adolescentes e

jovens nas CRAS Ouro Preto e Flaresta. O representante do CIEE também

explicau que quanto à equipe da município de Carazinha, há a Sra. Ana que é

instrutara e é formada em Psicalagia, parém nãO'atua cama Psicóloga sendo que

isto pode ser modificada futuramente. A Presidente Lisandra fez uso novamente
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da palavra e informou que o pré-requisito para se inscrever no CMASC é com

relação á equipe técnica, sendo que hoje todas as entidades inscritas possuem

um Assistente Social. O Sr. Adriano referiu que há estes profissionais da equipe

mínima, porém os mesmos são volantes, em que o CIEE entra em contato

conforme as demandas e as necessidades. A Presidente Lisandra então explicou

que é necessário que haja uma carga horária mínima em Carazinho. A Sra.

Marleide informou que está assessorando outra entidade que está nesta situação

e sugeriu que seja realizado um cronograma com os dias que estes técnicos irão

comparecer em Carazinho, podendo ser quinzenal ou mensal, pois é isto que o

CMASC necessita. O Sr. Adriano agradeceu a sugestão e relatou que o CIEE

possui registro em demais Conselhos e que para renovar o registro no Conselho

Nacional de Assistência Social necessita do registro no Conselho de Carazinho. A

Presidente Lisandra agradeceu as colocações dos representantes do CIEE e

informou que a Comissão de Política e Normas irá se reunir novamente para

analisar esta questão. 5- Apreciação dos Pareceres da Comissão de Política e

Normas referente ao Plano de Ação e Visita Institucional realizada na

entidade CASC e análise da documentação para inscrição no CMASC e

Visita Institucional realizada na entidade Escolinha Educacional de Futebol

Trianon: A Conselheira e membro da Comissão de Política e Normas Débora

Satre realizou a leitura do Parecer nO14/2016 referente á visita técnica realizada

na entidade CASC, a fim de verificar in loco o trabalho ofertado e desenvolvido

conforme a demanda identificada no Plano de Ação o qual havia sido analisado

pela Comissão. Considerando que a entidade não teve representatividade

assídua no CMASC, a Comissão entende que para a aprovação do Plano de

Ação 2016 (dois mil e dezesseis), será necessária a adequação da equipe

técnica, assim como a participação da entidade nas plenárias deste Conselho,

num prazo previamente estabelecido de seis meses a contar da presente data, a

inscrição será suspensa e a partir disto se não se adequar o registro será

excluído do CMASC. Após a leitura do Parecer a Conselheira Débora relatou que

a responsável pela entidade informou que a mesma não possui recursos para a

contratação de um Assistente Social. Em seguida, o Parecer foi aprovado por

todos sem ressalvas e as considerações serão encaminhadas para a entidade.

Dando continuidade, a Conselheira Débora informou aos presentes que a
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Comissão foi até a sede da entidade Escolinha Educacional de Futebol Trianon

para realizar uma visita técnica, porém não encontrou ninguém e que o Parecer

foi elaborado conforme a análise das documentações e da última reunião

ordinária. Na oportunidade, o Presidente da entidade que se fazia presente na

reunião Sr. Darci Guimarães, informou que estava em Porto Alegre. A

Conselheira Débora então realizou a leitura do Parecer nO 15/2016 referente à

análise da documentação para inscrição no CMASC da entidade Escolinha

Educacional de Futebol Trianon. A Comissão entende que atualmente a entidade

não está habilitada para a inscrição, devido à falta da equipe técnica. Após a

leitura do Parecer, o Sr. Darci questionou quanto tempo a entidade tem para se

adequar e a Presidente Lisandra explicou que é a entidade que faz a adequação

conforme o tempo que achar necessário. A Sra. Marleide informou que quanto à

visita não havia ninguém, pois o Centro ainda não está em funcionamento, onde

ainda está sendo implantado, sendo que para exercer suas devidas atividades,

este colegiado deve fornecer uma autorização temporária. A Presidente Lisandra

explicou que o CMASC abriu uma prerrogativa na última reunião ordinária, de que

não será exigido dois anos de funcionamento..qG Centro para se inscrever, mas

em contrapartida a entidade deve se adequar no que se refere a formação da

equipe técnica mínima. Após estas explanações, o Parecer foi aprovado por

todos sem ressalvas e as considerações serão encaminhadas para a entidade. 6-

Assuntos Gerais: A Presidente Lisandra informou a todos que as reuniões terão

recesso e questionou qual a data mais viável para o retorno das mesmas, após

discussões a próxima reunião ordinária será no dia 03 (três) de fevereiro do ano

de 2017 (dois mil e dezessete), às nove horas. Nada mais havendo a constar,

encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 16 de

dezembro de 2016.
lj'.'"

'-'"t.\j\../
Lisandra Sandri

Presidente Secretária Executiva
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ATA 01/2017

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal de

Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no Edifício

Avenida, ás nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Aprovação da

ata 15/2016: A Vice-Presidente Ana Cláudia Tozi Piassa Rizzardi iniciou a reunião

saudando a todos e informou que a Presidente Lisandra Sandri não pôde se fazer

presente, deste modo ela presidiu a reunião. Dando continuidade, a Secretária

Executiva Mayse de Mello Fragoso realizou a leitura da ata 15/2016 a qual foi

aprovada por todos sem ressalvas. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: Recanto São Vicente de Paulo, ofício s/n, solicitação de Atestado de

Pleno e Regular Funcionamento. Enviadas: Secretaria Municipal da

Administração, Resoluções na 29, 30, 31 e 32/2016; CASC, Declaração registro

suspenso CMASC; CIEE, comprovante de inscrição três meses e oficio nO

75/2016; Departamento de Trânsito, ofício n° 72/2016; CASC, ofício n° 73/2016;

Trianon, ofício n° 74/2016; ADEFIC, Atestado de Pleno e Regular Funcionamento

corrigido; Secretaria Municipal de Assistência Social, memorando nO01/2017. 3-

Relatório de Atividades 2016 e Plano de Ação 2017 CMASC: A Vice-Presidente

Ana Cláudia Tozi Piassa Rizzardi informou aos presentes que a Secretaria Municipal

de Assistência Social solicitou um relatório de atividades do ano de 2016 (dois mil e

dezesseis) do CMASC, em seguida, foi realizada a entrega deste documento onde o

mesmo foi lido e discutido por todos. Com relação ao Plano de Ação do ano de 2017

(dois mil e dezessete) o mesmo deve ser elaborado pelas Comissões devendo

também ser conversado com a Presidente Lisandra Sandri. 4- Representantes Não

Governamentais conforme a Lei do SUAS: A Vice-Presidente Ana Cláudia

comunicou aos presentes que conforme a Lei do SUAS, o quadro dos Conselheiros

da Sociedade Civil do CMASC deverão ter os seguintes representantes: 4 entidades,

4 trabalhadores da área e 04 usuários, devendo estas mudanças serem conversadas

com a Presidente Lisandra Sandri para que ocorram as devidas adequações. 5-

Apreciação do Parecer da Comissão de Política e Normas referente a

análise da documentação para inscrição no CMASC da entidade CIEE e

apreciação do ofício n° 01/2016 da mesma o qual foi encaminhado ao

CMASC: Para dar início neste assunto, a Vice-Presidente Ana Cláudia saudou os

representantes da entidade CIEE que se faziam presentes e em seguida a

Conselheíra e membro da Comissão de Política e Normas Débora Satre, realizou
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a leitura do Parecer n° 16/2016 referente a análise da nova documentação

apresentada por esta entidade para inscrição no CMASC, onde a Comissão ao

analisar a mesma, considera a entidade habilitada para inscrição neste Conselho

pelo prazo de três meses. Após algumas explanações, o Parecer foi aprovado por

todos sem ressalvas e as indicações serão encaminhadas diretamente para a

entidade. Em seguida, a Vice-Presidente Ana Cláudia realizou a leitura do ofício

nO01/2016 do CIEE o qual foi encaminhado ao CMASC e que informa que a

Assistente Social do CIEE estará atendendo os usuários de três em três meses

no municipio de Carazinho. Na oportunidade a representante da entidade, Sra.

Luciana fez uso da palavra informando que com este cronograma se atende as

expectativas da NOS RH/SUAS. A Vice-Presidente Ana Cláudia informou que o

serviço deve ser continuado e de caráter semanal. A Conselheira Débora Satre

mencionou que se a entidade prestar serviços de assessoramento pode ser desta

forma, porém como serviço de atendimento não é possível. Após estas

colocações, os representantes da entidade CIEE informaram que até o mês de

março que é o prazo de validade do comprovante de inscrição fornecido ao CIEE

irão apresentar nova documentação. 6. lei 13.019/2014: A Vice-Presidente Ana

Cláudia informou aos presentes que com a Lei 13.019/2014 haverá algumas

mudanças, em que ao invés de ser Lei de Auxílios e Subvenções, será uma

pactuação, devendo todos estar atentos quanto à abertura do Edital. A Conselheira

Neli Bianquini fez uso da palavra e comunicou que esta Lei era para ter entrado em

vigor no mês de janeiro do corrente ano, as entidades devem se apropriar da mesma

e a utilização dos recursos será por chamamentos através de Edital, em que a

entidade apresenta um projeto e o mesmo será analisado por uma Comissão. A Vice-

Presidente Ana Cláudia sugeriu que seja realizada uma reunião extraordinária para

tratar deste assunto, podendo convidar o Sr. Daniel Schü do Setor de Contabilidade e

Orçamento da Prefeitura Municipal e a sugestão foi aprovada por todos. 7- Nota

técnica - "Orientação aos Conselhos Municipais da Assistência Social, às

entidades e organizações de assistência social em relação às ações de

promoção à integração ao mercado de trabalho": A Vice-Presidente Ana

Cláudia realizou a leitura breve da Nota Técnica que foi encaminhada ao CMASC

e relatou que a mesma é uma orientação no que se refere ao Programa

ACESSUAS Trabalho. A representante do CIEE, Sra. Luciana informou aos

\('C~
,~
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presentes que irá conversar com a Secretária Municipal de Assistência Social

Sra. Andreia Schmitz, para realizarem um trabalho conjunto, com os CRAS e

CREAS onde possam ser realizadas oficinas que ajudem o jovem a ser instruído

para a inserção ao mundo do trabalho. A Conselheira Neli convidou a entidade

CIEE para comparecer ao CREAS onde se realiza os grupos com os

adolescentes todas as quartas-feiras às 14 horas. Para finalizar este assunto, a

Vice-Presidente Ana Claúdia mencionou que é importante que todos se

apropriem deste assunto, retomando o mesmo em outro momento, podendo

assim se pensar em ações coletivas. 8- Assuntos Gerais. (E-mails;

Conferência Municipal 2017; Relatório de Atividades 2016 e Plano de Ação

2017 das entidades): A Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso

apresentou a todos o relatório das entidades que estão cadastradas no Cadastro

Nacional de Entidades e informou que por solicitação da Presidente Lisandra

Sandri a entidade Cáritas ainda não foi excluída deste cadastro, pois será revisto

se a mesma irá retomar suas atividades. Em seguida a Secretária Executiva

realizou a leitura dos e-mails recebidos. Após estes assuntos, a Vice-Presidente

Ana Cláudia informou que o CMASC recebeu por e-mail algumas informações

referentes à Conferência Municipal de Assistência Social que deverá ocorrer

neste ano em que a data de realização da mesma deverá ser entre 10 (dez) de

abril e 31 (trinta e um) de julho, a qual tem por objetivo a divulgação e avaliação

dos serviços ofertados em que deve ser fortalecida a participação dos usuários,

dos trabalhadores do SUAS e da comunidade em geral. Após estas colocações a

Vice-Presidente comunicou que deve ser encaminhado à Secretaria Municipal de

Assistência Social um ofício com a sugestão de duas datas para realização desta

Conferência. Após discussões, as datas que serão sugeridas são: 26 (vinte e

seis) de maio ou 02 (dois) de junho do corrente ano. O assunto seguinte foi

abordado pelo Conselheiro Edilson Batista de Oliveira em que o mesmo informou

que as entidades devem realizar orçamentos quando os valores ultrapassam R$

300,00 (trezentos reais), deste modo, sugeriu que o CMASC poderia sugerir um

aumento deste valor. Na oportunidade a Conselheira Neli sugeriu que este

assunto seja discutido na próxima reunião que o Sr. Daniel Schü se fará presente,

podendo o mesmo tirar estas dúvidas. Para finalizar a reunião, a Vice-Presidente

Ana Cláudia informou a todos que com relação ao Relatório de Atividades de
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Ana\e~udli~'z1 Piassa Rizzardi

Vice- Presidente

Maysede Mello Fragoso

Secretária Executiva



MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal N' 7399, de 24 de agosto de 2011.

105 2016 (dois mil e dezesseis) e o Plano de Ação de 2017 (dois mil e dezessete)

106 será definida uma data de entrega, que será informada por e-mail ou na reunião

107 extraordinária. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada

108 pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais conselheiros assinam
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Vice- Presidente

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA 02/2017

01 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, o Conselho

02 Municipal de Assistência Social, reuniu-se extraordinariamente na Sala de

03 Reuniões no Edifício Avenida, às quatorze horas para discussão dos seguintes

04 assuntos: 1- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Secretaria

05 Municipal de Assistência Social, cópia oficio Controle Interno nO365/2016; APAE,

06 oficio n° 14/2017; Trianon, oficio nO30/2017; Controle Interno, ofício n° 52/2017;

07 CIEE, ofício s/n, solicitação de renovação de registro. Enviadas: Secretaria

08 Municipal de Assistência Social, memorando nO02/2017; Associação Servos da

09 Caridade - Patronato Santo Antônio, Declaração inscrição. 2- Explanações

10 referentes à Lei 13.019/2014 - presença Daniel Schü: A Presidente Lisandra

11 Sandri iniciou este assunto informando a todos que se fazia presente na reunião o

12 Sr. Daniel Schü do Setor de Contabilidade e Orçamento para realizar

13 explanações acerca da Lei 13.019/2014, passando a palavra para o mesmo. O

14 Sr. Daniel explicou a todos que esta Lei é Federal, onde foi elaborado um

15 regulamento e o um decreto, sendo esta uma legislação mais genérica que não

16 entra em tantos detalhes, onde consta a Política do SUAS que tem que se

17 adequar as normativas do CMASC. Quanto aos Convênios, o Sr. Daniel

18 mencionou que os mesmos eram elaborados através do Plano de Trabalho e da

19 prestação de contas das entidades, porém com a Lei 13.019/2014, são os

20 membros do CMASC através de uma Comíssão que irão selecionar os Projetos,

21 esta mesma Comissão ou uma nova também deverá realizar o monitoramento

22 dos mesmos. Há duas modalidades nesta nova legislação, sendo as mesmas o

23 Termo de Colaboração e o Termo de Fomento. Dando continuidade, o Sr. Daniel

24 informou que para a elaboração destas Comissões, há alguns critérios de

25 impedimento, ou seja, o integrante da Comissão não pode ter atuado na Diretoria

26 de alguma entidade que foi beneficiada nos últimos cinco anos e não fazer parte

27 de entidades para evitar problemas futuros. Para se realizar apenas um Grupo de

28 Trabalho podem ter representantes de entidades. Após estas colocações, o

29 Grupo de Trabalho para a Lei 13.019/2014 será composta pelos seguintes

30 Conselheiros: Lisandra Sandri, Débora Satre, Daiana Rafaela Pivatlo Andretla,

31 Edilson Batista de Oliveira, Luana Pastório, Ressoli Abreu e Wanderson D'Ávila.
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32 A primeira reunião será na próxima quinta-feira às 09 horas. Para finalizar, a

33 Presidente Lisandra informou aos presentes que este Edital será lançado

34 conforme for o andamento das reuniões deste Grupo de Trabalho. 3- Plano de

35 Ação 2017 CMASC e entidades, conforme a Lei 13.019/2014: Este assunto foi

36 abordado no item 04 (quatro). 4- Prazo de entrega do Plano de Ação 2017 e

37 Relatório de Atividades 2016 das entidades: A Presidente Lisandra iniciou este

38 assunto informando a todos que a entrega do Plano de Ação 2017 depende do

39 regramento e das novas diretrizes do Edital da Lei 13.019/2014 e quanto ao

40 Relatório de Atividades 2016 o mesmo deve ser entregue até a próxima reunião

41 ordinária do CMASC. Segundo a Presidente o Atestado de Pleno e Regular

42 Funcionamento das entidades só serão disponibilizados quando for entregue este

43 Relatório. 5- Conferência Municipal de Assistência Social (local, etc.): A

44 plenária realizou algumas discussões referentes à Conferência Municipal de

45 Assistência Social que deverá ocorrer neste ano, dentre elas foi criada uma

46 Comissão de organização da Conferência, que ficou previamente composta pelos

47 seguintes Conselheiros: Débora Satre, Wanderson D'ávila, Luana Pastório e

48 Diandra Maron. A Presidente Lisandra informou que ainda está havendo algumas

49 adequações nos Conselheiros Governamentais do CMASC, devendo nas

50 próximas reuniões mais membros participarem desta Comissão. Quanto ao local,

51 o mesmo ainda será definido. 6- Apreciação dos Pareceres 01 e 02/2017 da

52 Comissão de Política e Normas referentes à análíse da documentação da

53 entidade Trianon para inscrição no CMASC e análise da documentação

54 para renovação de inscrição da entidade CIEE no CMASC: A Conselheira e

55 membro da Comissão de Política e Normas Débora Satre realizou a leitura dos

56 Pareceres n° 01 e 02/2017 referente à análise da documentação para inscrição

57 no CMASC da entidade Escolinha Educacional de Futebol Trianon e de

58 renovação de inscrição no CMASC da entidade Centro de Integração Empresa

59 Escola - CIEE. O Parecer da entidade Trianon a Comissão compreendeu que a

60 mesma atendeu a solicitação de adequações constantes no Parecer nO15/2016,

61 estando a mesma habilitada para inscrição neste Conselho. Quanto ao Parecer

62 da entidade CIEE, a Comissão compreendeu que diante da solicitação de

63 renovação de inscrição enquanto entidade de assessoramento, a qual visa à

64 inserção ao mundo do trabalho enquanto direito social, a mesma está apta a

, .
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65 permanecer inscrita neste Conselho sob nO 22 (vinte e dois) por tempo

66 indeterminado. Após estas explanações, os Pareceres foram aprovados por todos

67 sem ressalvas e estas informações serão encaminhadas diretamente às

68 entidades. 7- Assuntos Gerais: A Presidente Lisandra informou aos presentes

69 que a próxima reunião ordinária será no dia 31 (trinta e um) de março do corrente

70 ano, às 09 (nove) horas. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA,

71 assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais

72 conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 24 de fevereiro

73 de 2017.

•

j~.l.r\,; /!.--W"~/
Lisandra Sandri

Presidente Secretária Executiva
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ATA 03/2017

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezessete, o Cons~lho Municipal

de Assistência Social, reuniu-se extraordinariamente na Sala de ReuniÕes no Edifício

Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Ailreciacão da
,

resta ão de contas dos recursos do Fundo Estadual de Assistência Social: A

Vice-Presidente Ana Cláudia Tozi Piassa Rizzardi iniciou a reunião saudando a

todos, em especial aos novos Conselheiros Governamentais e infçrmou que a

Presidente Lisandra Sandri não pôde se fazer presente por nãoesta~ na cidade e

também por estar com alguns problemas de saúde, deste modo eia presidiu a

reunião. Dando continuidade, a Vice-Presidente Ana Cláudia passou a p~lavra para a

Secretaria Municipal de ASsistência Social Sra. Andreia Schmitz e para a Diretora da

Secretaria Municipal de Assistência Social Sra. Aline Zirbes, para' que ambas

apresentassem aos Conselheiros as prestações de contas dos recursos do Fundo

Estadual de Assistência Social. A Sra. Aline Zirbes iniciou informando abs presentes

que a prestação de contas do ano de 2015 (dois mil e quinze) dev~ria ter sido

apresentada e aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho

no ano passado, porém a gestão anterior não apresentou o mesmo ,ao CMASC.

Dando continuidade, a Sra. Aline realizou a leitura detalhada da prestação de contas

do ano de 2015 (dois mil e quinze) e enfatizou que alguns gastos foram usados de

modo errôneo. Os Conselheiros analisaram as prestações de contas e na

oportunidade, o Conselheiro Wanderson D'Avila fez uso da palavra mencionando que

se torna inviável aprovar uma prestação de contas que foi usada de mqdo indevido

em um período em que não faziam parte do CMASC. A Sra. Aline referiu que o atual

Prefeito Municipal Sr. Milton Schmitz bem como a Secretária Municipal de!Assistência

Social Sra. Andreia Schmitz, também terão esta responsabilidade, pois irão assinar

os documentos mesmo tendo sido usado indevidamente, visto que os mesmos

devem ser encaminhados para a Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento

Social. A Vice-Presidente Ana Cláudia relatou que a troca de gestão e de técnicos

que pode ter causado estes problemas e atrasos. Após estas explanações, a

prestações de contas do ano de 2015 (dois mil e quinze) foi aprovada por todos. Em

seguida, a Sra. Aline realizou a leitura detalhada da prestação de conta~ do ano de

2016 (dois mil e dezesseis), sendo que a mesma está em tempo hábil para ser

analisada e deliberada. Após a análise por parte dos Conselheiros, a referida

prestação de contas também foi aprovada por todos. Segue em anexo a esta ata as

prestações de contas apresentadas e deliberadas nesta reunião. 2. Plano de Ação

01

02
03
04

05
I 06
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35
36

37
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39
40
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42
43

,44

45

46
47
48
49
50
51

52
53

54
55
56

57
58
59
60
61

62

63
64

2017 Programa ACESSUAS Trabalho: A Vice-Presidente Ana Cláudia iniciou este

assunto informando que a Secretaria Municipal de Assistência Social el;ltregou no dia

de hoje o Plano de Ação do ano de 2017 (dois mil e dezessete) !do Programa

ACESSUAS Trabalho que tem por finalidade preparar as pessoas para :a inserção ao

mundo do trabalho, o qual foi entregue para os presentes. A Vice-P~esidente Ana

Cláudia também informou aos presentes que este Plano de Ação deveiser analisado

e posteriormente deliberado pelo CMASC para que os recursos do m~smo possam

ser utilizados e que no ano passado o mesmo não foi aprovado, seljldo analisado

pela Comissão e deliberado pelo Conselho apenas um Plano de Ação onde não

constavam os valores dos recursos. Após estas explanações, a Conselheira e

membro da Comissão de Polftica e Normas Débora Satre, infolTT)ouque este

documento deve ser analisado pela Comissão. A Vice-Presidente Ana Cláudia então

sugeriu que a Comissão se reúna antes da reunião ordinária que irá ocorrer na

próxima sexta-feira para que no dia da reunião o Parecer possa ser lidp e aprovado,

para que na semana seguinte este documento possa ser apresentado Piaraa Câmara

Municipal de Vereadores e a sugestão foi aprovada por todos. 3- Assuntos Gerais:

A Vice-Presidente Ana Cláudia informou aos presentes que a Secret~ria Executiva

Mayse de Mello Fragoso encaminhou para lodos por e-mail alglilns materiais

explicativos referentes ao CMASC para que todos possam ter acesso e

conhecimento, vislo que no decorrer do ano será organizada uma cappcitação para

os Conselheiros para que os mesmos possam ir tendo mais conhecimento do

funcionamento do CMASC. Na oportunidade, a Conselheira Elis Rejane Morlin

comunicou que neste mesmo e-mail foi encaminhado a Lei do SUAS em que todos

deverão realizar uma leilura prévia pois a mesma será apresentada na próxima

reunião ordinária. Para finalizar a reunião, a Vice-Presidente Ana Cfáu~ia lembrou a

todos que a próxima reunião ordinária será nesta sexta-feira, dia 31 (trinta e um) de

março do corrente ano, às 09 horas, onde irá Ocorrer a eleição para nova Presidência

do CMASC. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela

Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais conselheiros assinam em
livro próprio de presenças. Carazinho, 28 de março de 2017.

Ana~ssa Rizzardi

Vice-Presidente

,~

~t~
Mayse de Mello Fragoso,

Secretária Executiva



v
A!Jé. Ç/e-
Óff)f5C



,

~.V

.,

- i

~. I

J

~I
,

,
!~

.1,



MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal N° 7399, de 24 de agosto de 2011.

•

•

ATA 04/2017

01 Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal

02 de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no Edificio

03 Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Aprovação das

04 atas 01,02 e 03/2017: As atas foram lidas pela Secretária Executiva Mayse de Mello

05 Fragoso. Na oportunidade a Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Andreia

06 Schmitz, que se fez presente na reunião, informou que com relação à sugestão de

07 datas para a Conferência Municipal de Assistência Social, a mesma pode ser para o

08 dia 02 de junho do corrente ano. Em seguida, as atas foram aprovadas por todos sem

09 ressalvas. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: CETRAT,

10 ofícios na 09, 10 e 11/2017; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo

11 Antônio, ofícios na 04, 05, 06 e 08/2017; APAE, documento s/n com o Relatório de

12 Atividades 2016; Controle Interno, ofício na 64/2017; Yacamim, ofícios na 08 e

13 11/2017; SMEC, cópia ofício na 96/2017 encaminhado para a SMAS; Casa de

14 Acolhimento, ofício na 88/2017; ACADEV, ofício na 14/2017; SMAS, documento s/n

15 com o Plano de Ação 2017 do Programa ACESSUAS Trabalho e ofício na 66/2017.

16 Após a leitura das correspondências recebidas, a Presídente Lisandra Sandri

17 informou que algumas entidades estão precisando com urgência do Atestado de

18 Pleno e Regular Funcionamento, como algumas prestações de contas ainda não

19 foram analisadas, pode ser emitido um documento do CMASC de que a entidade

20 está inscrita no mesmo para posteriormente ser liberado o Atestado. A Conselheira

21 Vera Suckau mencionou que isto não é possivel, visto que a entidade precisa do

22 Atestado, a Presidente Lisandra então informou que será analisada esta questão. Em

23 seguida a Presidente Lisandra comunicou aos presentes que com relação à

24 Comissão de organização da Conferência Municipal, devem fazer parte mais

25 membros, em específico os Governamentais, devendo ser substituído o Conselheiro

26 Wanderson D'Ávila do SINE, pois o mesmo não irá maís fazer parte do Conselho

27 sendo que a Comissão da Leí do SUAS foi informada pela Assessora do Estado Sra.

28 Luciane Kraemer, que este órgão em virtude de suas atribuições só pode fazer parte

29 do Conselho Estadual de Assistência Social. Após discussões, a Comissão ficará

30 composta pelos seguintes membros: Governamentais: Elis Rejane Morlin, Diandra

31 Maron e como representante da Gestão da SMAS, Aline Zirbes. Sociedade Civil:

32 Débora Satre, Vera Suckau e Luana Pastório. Enviadas: Trianon, comprovante de

33 inscrição tempo indeterminado e ofício na 01/2017; CIEE, comprovante de inscrição

\
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34 tempo indeterminado e ofício na 02/2017; Secretaria Municipal da Administração,

35 memorando na 03 e 04/2017 e Resoluções na01,02,03 e 04/2017; APAE, Atestado

36 de Pleno e Regular Funcionamento; SMAS, memorandos na 06 e 07/2017; SINE,

37 oficio na 03/2017. 3. Apreciacão da Lei do SUAS, discussão sobre os

38 Conselheiros da Sociedade Civil conforme esta Lei e apreciação dos Benefícios

39 Eventuais da Secretaria Municipal de Assistência Social: A Presidente Lisandra

40 iniciou informando que a apreciação dos Benefícios Eventuais que consta neste

41 assunto não será analisado no dia de hoje, visto que primeiro tem que ser aprovada a

42 Lei pela Câmara Municipal de Vereadores. Em seguida, a Presidente passou a

43 palavra para a Conselheira e Assistente Social da Gestão da SMAS Elis Rejane

44 Morlin, para a mesma apresentar a Minuta da Lei do Sistema Único de Assistência

45 Social - SUAS. A Conselheira Elis entregou aos presentes a cópia da Minuta desta

46 Lei e explicou que a mesma veio da União para o município, sendo que antes

47 existiam Leis separadas, ou seja, a Lei do Fundo, Lei de criação do Conselho, Lei da

48 Politica de Assistência Social do município, Lei dos Benefícios Eventuais, entre

49 outras, que serão revogadas e farão parte desta Lei do SUAS que será unificada.

50 Dando continuidade, a Conselheira Elis informou que foram feitas reuniões com a

51 Comissão desta Lei e a princípio está tudo adequado, devendo ser discutido apenas

52 a paridade dos Conselheiros da Sociedade civil, que atualmente há mais

53 representantes de entidades, devendo ter também a participação de trabalhadores da

54 área e dos usuários. Na oportunidade a Presidente Lisandra fez uso da palavra e

55 mencionou que alguns Conselheiros das Associações são usuários e também há

56 trabalhadores, devendo rever e alterar apenas o nome da representação. Em

57 seguida, a Conselheira Elis relatou que a Minuta desta Lei deve ser aprovada pelo

58 Conselho para então ser encaminhada para a Câmara Municipal de Vereadores para

59 posteriormente se tornar uma Lei, após isto, se realiza uma nova reunião para

60 regulamentar os critérios da Lei através de uma Resolução. Após estas explanações,

61 a Conselheira Elis realizou a leitura breve da Minuta da Lei do SUAS e informou que

62 a Comissão contou com o auxílio da Assessora do Estado Sra. Luciane Kraemer. A

63 Conselheira e membro da Comissão Daiana Rafaela Pivatto Andretta sugeriu que se

64 elabore um modelo de Plano de Trabalho com instruções para serem inseridas nesta

65 Resolução. A Presídente Lisandra sugeriu que ao invés de inserír na Resolução que

66 se elabore um instrumento enquanto Conselho. O Conselheiro Edilson Batista de

67 Oliveira sugeriu que também se elabore um ínstrumento para as prestações de

68 contas, mesmo que existam alterações com a Lei 13.019/2014. A Presidente
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69 Lisandra mencionou que estas questões podem ser abordadas também na

70 Capacitação para o CMASC. As sugestões de regulamentação a partir da Lei

71 13.019/2014 para o Plano de Trabalho e para as prestações de contas foram

72 aprovadas por todos. Em seguida, a Minuta da Lei do SUAS também foi aprovada por

73 todos sem ressalvas. 4- Apreciação do Parecer na 03/2017 da Comissão de

74 Política e Normas referente à análise do Plano de Acão 2017 do Programa

75 ACESSUAS Trabalho: A Conselheira e membro da Comissão de Politica e Normas

76 Débora Satre, realizou a leitura do Parecer na 03/2017 referente à análise do Plano

77 de Ação para o ano de 2017 (dois mil e dezessete) do Programa ACESSUAS

78 Trabalho do município de Carazinho. A Comissão aprovou o referido Plano de Ação

79 com alguns apontamentos os quais foram encaminhados para a Secretaria Municipal

80 de Assistência Social, que já realizou as devidas adequações conforme o ofício na

81 66/2017 encaminhado ao CMASC. Após a leitura do Parecer, a Conselheira Elis

82 realizou a leitura das adequações, estando às mesmas de acordo com a solicitação

83 da Comissão. Em seguida o Parecer e o Plano de Ação do Programa ACESSUAS

84 Trabalho foram aprovados por todos sem ressalvas. 5- Apreciação do Parecer na

85 01/2017 da Comissão de Financiamento referente à análise do relatório de

86 empenhos do quarto trimestre de 2016: A Conselheira e membro da Comissão de

87 Financiamento Luana Pastório, realizou a leitura do Parecer na 01/2017 referente à
88 análise do relatório de empenhos do quarto trimestre do ano de 2016 (dois mil e

89 dezesseis). A Comissão aprovou os relatórios com um apontamento referente aos

90 pagamentos com a utilização de recursos livres, os quais serão encaminhados para a

91 Secretaria Municipal de Assistência Social. Na oportunidade a Diretora desta

92 Secretaria que se fez presente na reunião Sra. Aline Zirbes, sugeriu que se converse

93 com o Sr. Daniel Schü do Setor de Contabilidade e Orçamento, pois os pagamentos

94 com recurso livre é uma escolha deste Setor e não da Assistência, visto que o Sr.

95 Daniel informou que primeiro se utiliza o recurso livre para não ser necessário pagar

96 pelas transferências. A Presidente Lisandra informou que é importante que se

97 esclareça esta questão. Em seguida, o Parecer foi aprovado por todos. 6- Eleicão

98 para Presidência do CMASC: A Presidente Lisandra iniciou este assunto

99 questionando se algum Conselheiro Governamental teria interesse em ser Presidente

100 do CMASC. Após discussões, a Conselheira Débora fez uso da palavra mencionando

101 que a atual Presidente pode ser reconduzida para mais um ano conforme a

102 legislação e que se isto fosse possivel o trabalho do Conselho iria se fortalecer ainda

103 mais, principalmente com as entidades. A Presidente Lisandra concordou com sua

.Jt\2_._
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104 recondução, a qual também foi aprovada por todos. Com relação à Vice-Presidente
105 Ana Cláudia Rizzardi, a mesma comunicou que não seria possível ser reconduzida

106 por mais um ano devido à grande demanda de serviços que vem realizando e

107 agradeceu a todos por este ano em que atuou na Diretoria do CMASC. A Presidente

108 Lisandra então questionou se algum Conselheiro Governamental teria interesse em

109 ser Vice-Presidente do CMASC e a Conselheira Leticia de Oliveira que representa a

110 Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação se disponibilizou, sendo aprovado

111 por todos. 7- Assuntos Gerais: A Presidente Lisandra comunicou que é de extrema

112 importância a presença dos Conselheiros nas reuniões, sendo que com três faltas

113 consecutivas ou cinco intercaladas os mesmos perdem sua representatividade neste

114 Conselho. Na oportunidade a Conselheira Débora relatou que a importância das

115 presenças também são válidas para as reuniões das Comissões. Em seguida, a

116 Presidente Lisandra informou que as entidades e serviços governamentais que ainda

117 não entregaram o Relatório de Atividades do ano de 2016 (dois mil e dezesseis)

118 devem entregar o quanto antes. Após estas colocações, a Conselheira Vera convidou

119 a todos a comparecerem no brechó da entidade Yacamim, que será do dia 04

120 (quatro) a 08 (oito) de abril do corrente ano e a Presidente Lisandra também convidou

121 a todos para comparecerem na caminhada dos autistas que será no dia 01 (um) de

122 abril do corrente ano no turno da manhã. Nada mais havendo a constar, encerro a

123 presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os

124 demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 31 de março

125 de 2017 .

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

Lisandra Sandri

Presidente
Ana Cláudia Tozi Piassa Rizzardi

Vice-Presidente
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ATA OS/2017

01 Aos vinte e oito dias do dias do mês de abril de dois mil e dezessete, o Conselho

02 Municipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

03 Edifício Avenida, ás nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Aprovação

04 da ata 04/2017: A ata foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso. Na

05 oportunidade a Conselheira Elis Rejane Morlin realizou algumas ressalvas e em seguída

06 a ata foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas:

07 ASCAR, Relatório de Atividades 2016 e Plano de Ação 2017; SMAS, ofício na 005/2017 e

08 Relatório de Atividades 2016 dos Beneficios Eventuais; Recanto São Vicente de Paulo,

09 Relatório de Atividades 2016; APAE, ofício na 031/2017; ACADEV, AGS, ADEFIC e

10 Grupo Viver, Relatório de Atividades 2016; CETRAT, oficios na 013 e 018/2017; CREAS,

11 ofício n° 124/2017; Controle Interno, oficio n° 102/2017; Yacamim, ofícios na 13 e 15/2017

12 e Relatório de Atividades 2016; Trianon, oficio na 17/2017; CASC, ofícios na 08 e

13 09/2017; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício na 009/2017;

14 MP, ofício Enviadas: Secretaria Municipal da Administração, Resoluções na 05, 06, 07,

15 08, 09 e 10/2017 e memorando nO08/2017; SMAS, memorandos na 09,11 e 12/2017;

16 Controle Interno, memorandos nO10 e 13/2017; Yacamim, oficio na 04/2017 e Atestado

17 de Pleno e Regular Funcionamento (um com validade até 31 de maio do corrente ano e

18 outro com validade de um ano); Recanto São Vicente de Paulo, oficio na OS/2017 e

19 Atestado de Pleno e Regular Funcionamento (com validade até 31 de maio de 2017);

20 Associação Servos da Caridade.,.. Patronato Santo Antônio, ofício na 06/2017 e Atestado

21 de Pleno e Regular Funcionamento; CETRAT, ofício na 07/2017 e Atestado de Pleno e

22 Regular Funcionamento; Prefeito Municipal, oficio na 08/2017. Após a leitura das

23 correspondências, a estagiária do CASC fez uso da palavra e informou que estava

24 representando esta entidade, visto que a Conselheira Miraci Barbosa não pôde se fazer

25 presente. Também comunicou que a Assistente Social que havia sido contratada acabou

26 não dando certo e irão procurar novamente outro profissional. Em seguida, a Presidente

27 Lisandra Sandri informou aos presentes que inicialmente seria discutido um assunto que

28 não estava na pauta, sendo o mesmo sobre o Plano Plurianual. A Presidente deu boas

29 vindas ao Sr. Daniel Schü do Setor de Orçamento e Contabilidade da Prefeitura Municipal

30 e passou a palavra para o mesmo. O Sr. Daniel então explicou que é atribuição do

31 CMASC acompanhar este processo de elaboração do Plano Plurianual, sendo que o

32 ideal seria formar um grupo de trabalho para auxiliar no mesmo, podendo ser de até três

33 pessoas. Após estas colocações, a plenária aprovou que este grupo de trabalho seja

34 composto pelos seguintes Conselheiros: Edilson Batista de Oliveira, Daiana Rafaela

35 Pivatto Andretta e Vera Anita Suckau. Na oportunidade, a Secretária Municipal de
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36 Assistência Social Sra. Andreia Schmilz, comunicou que o Prefeito Municipal Sr. Milton

37 Schmilz não pôde se fazer presente e que a Conselheira Elis Rejane Morlin pode fazer

38 parte deste grupo representando a Secretaria Municipal de Assistência Social. Dando

39 continuidade, o Sr. Daniel mencionou que com relação à Lei 13.019/2014, serão criadas

40 parcerias e convênios, devendo ser elaborada uma Resolução sobre as mesmas. A

41 Presidente Lisandra então informou que esta Resolução já foi feita e que seria lida

42 posteriormente Quanto aos Fundos Municipais, o Sr. Daniel também explicou que o

43 Fundo da Assistência é uma regra e o da Criança e do Adolescente é outra regra, sendo

44 que a Lei 13.019/2014 é voltada para o CMASC, devendo este Conselho juntamente do

45 COMDICACAR se reunir para definir algumas questões sobre a mesma. Para finalizar

46 estes assuntos, a Presidente Lisandra comunicou que será agendada uma reunião com

47 os dois Conselhos e o Sr. Daniel no mês de maio. 3- Discussão sobre a Politica

48 Pública de Direitos das entidades que desenvolvem trabalhos voltados à Politica

49 Pública de Assistência Social (convite para se fazer presente: Prefeito Municipal Sr.

50 Milton Schmitz e Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Andreia Schmitz):

51 A Presidente Lisandra iniciou este assunto informando aos presentes que o CMASC

52 convidou o Prefeito Municipal Sr. Milton Schmilz e a Secretária Municipal de Assistência

53 Social Sra. Andreia Schmitz para se fazerem presentes nesta reunião para conversarem

54 junto deste Conselho sobre o trabalho que as entidades vêm desenvolvendo, em que

55 estão ocorrendo perdas gradativas nas questões que envolvem os recursos econômicos,

56 públicos, minorias sociais e realocação dos mesmos. Segundo a Presidente, no mês de

57 abril do corrente ano as entidades não tiveram acesso aos recursos, onde ocorreram

58 mudanças na legislação, porém diante desta situação está difícil manter as atividades,

59 devido á equipe que está sem receber. Após estas explanações, a Presidente passou a

60 palavra para os Conselheiros da Sociedade Civil. O Conselheiro Edilson relatou que a

61 atenção do poder público sempre foi dada, mas agora estas questões devem ser

62 analisadas dentro do ponto de vista da legislação e das exigências, onde o usuário e a

63 sociedade serão beneficiados. Na oportunidade o Sr. Daniel informou que com a Lei

64 13019/2014 não precisa de Edital, futuramente as entidades que irão sugerir o que será

65 feito, sendo que na medida do possível o poder público e o Conselho que darão as

66 diretrizes, a partir disto irá se exigir um estudo mais detalhado. 4- Apresentacão da

67 Resolução aprovando os critérios referentes ao Edital de Convocação na 001/2017

68 elaborado pelo Grupo de Trabalho referente à Lei 13.019/2014: A Presidente Lisandra

69 informou aos presentes que a Resolução que aprova os critérios referentes ao Edital de

70 Convocação na 001/2017 foi realizado pelo Grupo de Trabalho da Lei 13.019/2014 e em

71 seguida realizou a leitura deste documento. Após a leitura, a Conselheira e membro do
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72 Grupo de Trabalho desta Lei Débora Satre, explicou aos presentes que as entidades

73 Recanto São Vicente de Paulo e CETRAT não participam deste Edital, pois não são

74 termo de fomento e sim colaboração. Na oportunidade, o Sr. Daniel explicou que nestes

75 casos serão realizadas dispensas de chamamento público, pois estas são as únicas

76 entidades que trabalham com este público alvo, respectivamente o idoso e a drogadição

77 e que estão inscritas no CMASC, deste modo não há necessidade de abertura de Edital.

78 Quanto á abertura dos envelopes, o Sr. Daniel mencionou que a Comissão que realizará

79 a mesma, não podendo haver membros que representaram entidades nos últimos cinco

80 anos. No Edital haverá dois anexos, um para crianças e adolescentes e outro para

81 pessoas com deficiência. Após estas explanações, a Vice-Presidente Leticia de Oliveira

82 questionou o motivo da diferença de valores de um público para o outro e a Presidente

83 Lisandra explicou que isto se dá em virtude da quantidade de pessoas atendidas. A

84 Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Andreia fez uso da palavra e sugeriu que

85 se tentasse equilibrar estes valores, após isto, o Sr. Daniel também sugeriu que seja o

86 valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para ambos e estas sugestões foram

87 aprovadas por todos. Com relação aos critérios, a pontuação mínima era 70 (setenta), a

88 qual foi considerada pela plenária um número muito alto, sendo aprovado então para ser

89 50 (cinquenta). O Sr. Daniel informou que deve ser acrescentado as despesas de capital

90 (equipamentos e permanentes) e as despesas de custeio, sendo aprovado por todos 70

91 % (setenta por cento) para custeio e 30 % (trinta por cento) para capital. Em seguida, a

92 Presidente Lisandra sugeriu que a Conselheira Daiana Rafaela Pivatto Andretta também

93 faça parte da Comissão do Edital da Criança e do Adolescente e a Conselheira Cecilia

94 Paz dos Santos como técnica e estatutária na Comissão para o Edital da Pessoa com

95 Deficiência, sendo ambas aprovadas por todos. Quanto ao Gestor das parcerias á

96 plenária também aprovou que seja a Conselheira e representante da Secretaria Municipal

97 de Assistência Social Elis Rejane Morlin. Para finalizar, a Presidente Lisandra informou

98 que esta Resolução será ajustada conforme as deliberações da plenária e em seguida

99 será encaminhada para a Secretaria Municipal de Assistência Social. O Sr. Daniel então

100 comunicou que após isto, este documento é encaminhado para a Secretaria Municipal da

101 Administração, sendo que o Edital já está pronto e agora com a Resolução já pode ser

102 publicado. 5- Presença das Conselheiras Elis Morlin e Débora Satre no Seminário

103 Preparatório para as Conferências Municipais de Assistência Social 2017 em Porto

104 Alegre e discussão sobre a Conferência Municipal de Assistência Social em

105 Carazinho: A Conselheira Elis informou que ocorreu em Porto Alegre um Seminário que

106 foi organizado pelo Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, sendo que o

107 mesmo não foi muito produtivo, pois foram realizadas apenas leitura dos materiais, se
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retirando algumas dúvidas. Dando continuidade, a Conselheira Elis comunicou que ontem

ocorreu uma reunião com a Comissão Organizadora da Conferência Municipal onde

foram definidas algumas questões, sendo uma delas, o palestrante que será

disponibilizado pelo CEAS. Em seguida, a Conselheira e membro da Comissão

Organizadora Débora pediu que todos acompanhem seus e-mails pois serão solicitadas

algumas informações e que irão se reunir com cada entidade para organizar as Pré-

Conferências. Quanto ao local da Conferência a Conselheira Débora informou que será

no salão nobre da Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio e que não

haverá custo para o Município. 6- Pedágio entidades CMASC: A Secretária Executiva

Mayse informou a todos que conforme a legislação são 10 (dez) entidades que participam

do pedágio. Após discussões a plenária aprovou que as entidades realizem seus

pedágios nos seguintes meses: Maio, Associação Servos da Caridade - Patronato Santo

Antônio, Junho CETRAT, Julho Yacamim, Agosto APAE, Setembro Recanto São Vicente

de Paulo, Outubro Liga Feminina de Combate ao Cãncer, Novembro, CASC (apenas se

estiver com sua inscrição no CMASC regularizada) e Dezembro, Associações. A

Conselheira Cecilia explicou que as Associações são 04 (quatro) e que irá passar de 10

(dez) entidades, como o CASC não está regularizado não participa e todos aprovaram

esta colocação. Para finalizar este assunto, a Presidente pediu que as entidades

encaminhem para o CMASC um oficio informando a data do pedágio. 7- Assuntos

Gerais: A Presidente Lisandra informou que com as mudanças no Governo as

Comissões de Politica e Normas e de Financiamento estão com um Conselheiro

Governamental faltando em cada uma, devendo ser escolhidos novos representantes

para comporem as mesmas. Após discussões, para a Comissão de Política e Normas

será a Conselheira Elenice dos Santos do Bolsa Família, sendo esta uma indicação da

Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Andréia Schmitz, e para a Comissão de

Financiamento a Conselheira Caroline Leocádio da Secretaria Municipal da Fazenda e

Arrecadação. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela

Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais conselheiros assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, 28 de abril de 2017.
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ATA 06/2017

01 Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal

02 de Assistência Social, reuniu-se extraordinariamente na Sala de Reuniões no Edifício

03 Avenida, às nove horas para díscussão dos seguintes assuntos: 1- Apreciação do

04 Termo de Repactuação de metas do Programa Nacional de Promoção do

05 Acesso ao Mundo do Trabalho - Programa ACESSUAS: A Presidente Lisandra

06 Sandri iniciou a reunião informando aos presentes que a Secretaria Municipal de

07 Assistência Social encaminhou ao CMASC o ofícío n° 77/2017, o qual solicita a

08 apreciação deste Conselho em caráter de urgência do Termo de Repactuação de

09 metas do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho -

10 Programa ACESSUAS. O referido documento foi analisado pelos presentes e

11 aprovado sem ressalvas. 2- Apreciação da proposta de convênio junto ao

12 Governo Federal para implantação de mais um CRAS no município de

13 Carazinho: A Presidente Lisandra informou que a Secretaria Municipal de

14 Assistência Social encaminhou ao CMASC o oficio nO74/2017, o qual solicita a

15 apreciação deste Conselho em caráter de urgência da proposta de convênio junto ao

16 Governo Federal para implantação de mais um Centro de Referência de Assistência

17 Social _ CRAS no município de Carazinho, visando atender a demanda dos bairros

18 Oriental, São Lucas, São Pedro, São João, Santo Antônio e Camaquã e outros

19 mediante a redivisão das regiões que será feita se o município for contemplado com

20 o projeto, Na oportunidade a Díretora da Secretaria Municipal de Assistência Social

21 Sra. Aline Zirbes explicou que esta proposta é advinda de uma emenda parlamentar

22 que está disponível no Sistema de Convênios - SICONV para cadastrar projetos,

23 deste modo a Secretaria optou pelo projeto da construção de um CRAS. O referido

24 documento foi analisado pelos presentes e aprovado sem ressalvas. 3- Apreciação

25 do Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo Federal do Sistema

26 Único da Assistência Social - SUAS para o ano de 2017: A Presidente Lisandra

27 explicou aos presentes que o Plano de Ação para Co-Financiamento do Governo

28 Federal do Sistema Único da Assistência Social - SUAS para o ano de 2017 são os

29 recursos que o Governo repassa para o Município e em seguida a Conselheira Elis

30 realizou uma breve leitura do mesmo, Na oportunidade a plenáría sugeriu que fossem

31 realizadas ações coletivas e estratégicas com o Conselho Municipal das Pessoas

32 com Deficiência e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social -

33 CREAS. O Plano de Ação e a referida sugestão foram aprovados por todos sem
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34 ressalvas. 4- Apreciação do Regimento Interno da X Conferência Municipal de

35 Assistência Social de Carazinho 2017: A Secretária Executiva Mayse de Mello

36 Fragoso realizou a leitura do Regimento Interno da X Conferência Municipal de

37 Assistência Social de Carazinho o qual foi aprovado por todos sem ressalvas. Após

38 discussões da plenária, foi deliberado que a ficha de inscrição já pode ser levada

39 pronta para a Conferência. 4- Conselheiros da Sociedade Civil: A Presidente

40 Lisandra informou aos presentes que é necessário organizar os Conselheiros da

41 Sociedade Civil conforme a nova legislação, devendo ser 04 (quatro) entidades, 04

42 (quatro) trabalhadores da área e 04 (quatro) usuários. Segundo a Presidente, o

43 CMASC já possui estas representações, mas não estão identificadas no quadro dos

44 Conselheiros, devendo a Comissão de Política e Normas se reunir para realizar as

45 adequações necessárias. A Conselheira e membro da Comissão de Política e

46 Normas Débora, informou que irão organizar esta questão para a próxima reunião

47 plenária. Após estas explanações, a Presidente também comunicou aos presentes

48 que está faltando uma entidade da Sociedade Civil para dar paridade no quadro dos

49 Conselheiros do CMASC, sendo que as entidades que estão de fora é a Escolinha

50 Educacional de Futebol Trianon e a Associação das Mães Autistas - AMA, como a

51 última não possui inscrição no CMASC pode ser a entidade Trianon, sendo aprovado

52 por todos sem ressalvas. A Secretária Executiva Mayse pediu para o representante

53 da entidade Sr. Darci Guimarães, encaminhar ao CMASC um ofício com o nome dos

54 Conselheiros titular e suplente. 8- Assuntos Gerais: A Presidente Lisandra passou a

55 palavra para alguns Conselheiros que gostariam de realizar algumas explanações,

56 onde o Conselheiro Alesandro de Oliveira Moraes explanou acerca da sua

57 preocupação com os recursos que ainda não foram disponibilizados para as

58 entidades em função do Edital de Chamamento Público. A Conselheira Elis então

59 sugeriu que seja entrado em contato com a Secretaria Municipal da Administração. A

60 Conselheira Vera também fez uso da palavra relatando que segundo informações do

61 Sr. Daniel Schü este impasse ocorreu, pois no ano passado deveria ter sido criada

62 uma Comissão, sendo importante uma reunião com todos. Após estas explanações a

63 Presidente Lisandra comunicou aos presentes que a Sra. Aline Zirbes convocou uma

64 reunião com o Prefeito Municipal Sr. Milton Schmitz, para segunda-feira, mas é

65 importante que quem puder compareça hoje na Prefeitura Municipal para tentar

66 resolver estas questões. Em seguida, a Conselheira Franciele Tais Bohrer convidou a

67 todos para comparecerem no dia 18 (dezoito) de maio do corrente ano no Seminário

68 que terá como tema: "Abuso Sexual: Prevenção, Abordagem e Enfrentamento" que
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será no auditório da UPF e contará com a participação da Rede de Proteção e

Atendimento a Criança e Adolescente de Carazinho. Para finalizar a reunião a

Presidente Lisandra convidou a todos para comparecerem no dia 30 (trinta) de junho

do corrente ano na Conferência Regional dos Direitos das Pessoas com Deficiência

que será no auditório da ULBRA, onde se farão presentes representantes dos 21

(vinte e um) municípios pertencentes ao COREDE. Nada mais havendo a constar,

encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 17 de

maio de 2017.
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ATA 07/2017

Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal de

Assistência Social de Carazinho, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1- Aprovacão

das atas 05 e 06/2017: A ata OS/2017 foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello

Fragoso, onde na oportunidade a mesma realizou algumas ressalvas e em seguida a ata

foi aprovada por todos. A ata 06/2017 também foi lida e a Conselheira Vera Anita Suckau

realizou algumas ressalvas, sendo que posteriormente a ata foi aprovada por todos. 2-

Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Ação Social Projeto Conquistar,

ofício n° 07/2017; Secretaria Municipal da Administração, Portarias nO 179, 305, 306 e

308/2017; CREAS, ofício n° 02/2017; Controle Interno, ofícios nO 121, 124 e 144/2017;

APD, Relatório de Atividades 2016; Câmara Municipal de Vereadores, correspondência

s/n; APAE, ofício nO 037/2017; SMAS, memorando nO 139/2017. Enviadas: Secretaria

Municipal da Administração, Resoluções nO 11 a 18/2017; Empresas e Instituições de

Carazinho, ofício circular nO 01/2017; Departamento de Trânsito, ofício nO 09/2017;

Prefeito Municipal, ofícios n° 10 e 2412017; Câmara Municipal de Vereadores, oficio n°

11/2017; SMAS, ofício n° 12/2017; Presidente do CMASC Sra. Lisandra Sandri, oficio nO

13/2017; ACIC, oficio nO14/2017; CDL, ofício nO1612017; CIEE, ofício nO2012017; CEAS,

ofício nO21/2017 (correio); Ministério Público, oficio nO2212017; JIJ, oficio n° 23/2017;

Trianon, oficio nO25/2017. 3- Apreciacão do Plano Plurianual, critérios e concessões

dos Beneficios Eventuais e veiculo para o Conselho Municipal das Pessoas com

Deficiência (SMAS): Estes assuntos foram abordados pelos representantes da

Secretaria Municipal de Assistência Social, onde inicialmente a Conselheira e Diretora

Municipal de Assistência Social Aline Zirbes fez uso da palavra informando aos presentes

que foi realizada uma reunião com as Assistentes Sociais Elis Rejane Morlin, Luísa

Proença e Rosane Bordeghini para discussão do Plano Plurianual. Em seguida a Sra

Aline explicou que o mesmo contém a previsão dos gastos e metas do ano de 2018 a

2021 dos serviços de Assistência Social, onde realizou a leitura deste documento. Após a

leitura, o Plano Plurianual foi aprovado por todos com ressalvas, seguindo estas em

anexo a esta ata. Em seguida, a Conselheira e Assistente Social da Gestão Elis Rejane

Morlin entregou aos Conselheiros presentes uma cópia da regulamentação referente à

concessâo e critérios dos Beneficios Eventuais e realizou a leitura deste documento,

sendo que após a leitura o mesmo foi aprovado por todos sem ressalvas. Para encerrar

este assunto, a Presidente Lisandra Sandri pediu que a Conselheira Elis encaminhasse

por e-mail este documento para ser arquivado no Conselho. Em seguida, a Conselheira

Elis apresentou a todos a proposta de um veículo adaptado com capacidade para 09
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36 passageiros para a entidade APD, que será cadastrada no SICONV, sendo este um

37 cadastro voluntário onde não significa que irá ser contemplado. Quanto ao valor, a

38 Conselheira informou que será de R$ 150.000,00, devendo o Conselho analisar este

39 cadastramento, caso seja aprovado o mesmo emite uma Declaração onde deve constar o

40 número da proposta que ainda será informado pela Prefeitura Municipal. Após estas

41 explanações, a referida proposta foi aprovada por todos sem ressalvas. 4- Apreciação

42 dos Pareceres na 02, 03, 04 e OS/2017 da Comissão de Financiamento referente à

43 análise das prestações de contas de algumas entidades e relatório de empenhos

44 do primeiro trimestre de 2017: A Conselheira e membro da Comissão de

45 Financiamento Luana Pastório realizou a leitura dos Pareceres n° 02, 03 e 04/2017

46 referente á análise das prestações de contas das seguintes entidades: ADEFIC,

47 ACADEV, Grupo Viver, CETRAT, APAE e Yacamim. As prestações de contas foram

48 aprovadas pela Comissão e as entidades que não tiveram apontamentos foram o

49 CETRAT e a APAE, as demais as indicações serão encaminhadas para as mesmas.

50 Dando continuidade, a Conselheira Luana realizou a leitura do Parecer nO OS/2017

51 referente à análise do relatório de empenhos do primeiro trimestre de 2017, a Comissão

52 aprovou os relatórios, sendo que os apontamentos serão encaminhados para a

53 Secretaria Municipal de Assistência Social. Em seguida, os Pareceres foram aprovados

54 por todos sem ressalvas. 5- Apreciação dos Pareceres 04, 05 e 06/2017 da Comissão

55 de Política e Normas referente à análise do Plano de Ação da entidade ASCAR,

56 documentação para inscrição no CMASC da entidade Ação Social Projeto

57 Conquistar, correspondência recebida pela entidade SERFO e adequação dos

58 Conselheiros da Sociedade Civil: A Conselheira e membro da Comissão de Politica e

59 Normas Daiana Pivatto Andretta realizou a leitura do Parecer n° 04/2017 referente à

60 análise do Plano de Ação para 2017 da entidade ASCAR, onde a Comissão aprovou o

61 mesmo, considerando que a entidade desenvolve ações coerentes com os seus

62 objetivos. Na oportunidade, sugere-se que a entidade encaminhe um representante para

63 a participação das reuniões plenárias do CMASC. Em seguida, a Conselheira e membro

64 da Com issão de Política e Normas Débora Satre realizou a leitura do Parecer nOOS/2017

65 referente à análise da documentação para inscrição no CMASC da entidade Ação Social

66 Projeto Conquistar, onde a entidade deve encaminhar ao Conselho algumas

67 documentações que estão faltando, sendo que mediante a apresentação das mesmas a

68 Comissão ainda realizará uma Visita Institucional para posterior deferimento da inscrição

69 no CMASC. Dando continuidade, a Conselheira Débora realizou a leitura do Parecer nO

70 06/2017, referente à correspondência recebida pela entidade SERFO, a qual relata não

71 ter tido resposta deste Conselho sobre sua inscrição. Diante disto, a Comissão esclarece
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72 que em 17 de março de 2016 foi encaminhado o Parecer nO 01/2016 à entidade

73 solicitando a apresentação de documentos para posterior inscrição no CMASC, sendo

74 que este Conselho não obteve resposta até o momento. Na oportunidade, a Conselheira

75 Débora informou que entrou em contato com uma das representantes da entidade

76 SERFO Sra. Vânia dos Santos, onde ela informou que a entidade que não encaminhou

77 as devidas documentações. Após a leitura destes Pareceres, os mesmos foram

78 aprovados por todos sem ressalvas. A Presidente Lisandra sugeriu que seja

79 encaminhado um oficio convidando a entidade SERFO para as reuniões do CMASC.

80 Com relação à adequação dos Conselheiros da Sociedade Civil, a Presidente Lisandra

81 explicou que conforme a nova legislação os Conselheiros devem ser divididos em 04

82 trabalhadores da área, 04 usuários e 04 entidades. Segundo a Presidente, o CMASC já

83 possui estas representações, devendo as mesmas serem realocadas para ficarem

84 corretas, onde a Comissão de Política e Normas que realizou esta realocação. A

85 Conselheira Débora então fez uso da palavra, informando as alterações e em seguida as

86 mesmas foram aprovadas por todos sem ressalvas. 6- Assuntos Gerais: O primeiro

87 assunto foi abordado pela Presidente Lisandra, onde a mesma explicou que depois da

88 última reunião extraordinária do CMASC, as entidades foram até a Prefeitura Municipal

89 para conversar com o Prefeito Sr. Milton Schmitz, porém ele não estava. Deste modo,

90 conversaram com o Secretário Municipal da Administração Sr. Lori Luiz Bolesina, onde

91 este não possuía conhecimento da situação do lançamento do Edital de Chamamento

92 Público, bem como dos recursos para as entidades e se colocou a disposição para

93 auxiliar no que fosse preciso. Dando continuidade, a Presidente informou que no dia 23

94 de maio do corrente ano as entidades participaram de uma reunião com o Prefeito

95 Municipal, o Secretário da Administração e o Sr. Daniel Schü do Setor de Orçamento,

96 passando a palavra para as entidades que se fizeram presentes nesta reunião. O

97 Conselheiro e representante da entidade ACADEV Alesandro de Oliveira Moraes

98 informou que a reunião foi boa, onde se tiraram algumas dúvidas. Após estas

99 explanações a Presidente Lisandra junto dos demais Conselheiros realizaram algumas

100 colocações sobre a equidade dos valores repassados para os profissionais das

101 entidades. O assunto seguinte foi uma solicitação da Presidente Lisandra referente à

102 relação dos profissionais que as entidades da Sociedade Civil podem contratar com a

103 aplicação do recurso da Assistência Social, onde pediu que a Conselheira Elis pudesse

104 verificar esta questão. Na oportunidade a Conselheira Franciele Tais Bohrer informou que

105 há uma Resolução Nacional que dispõe sobre este assunto e que também pode verificar.

106 Posteriormente, a Presidente Lisandra informou que estão ocorrendo os ajustes finais

107 para a Conferência Municipal de Assistência Social de Carazinho, onde as entidades que
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108 ainda não encaminharam as fotos de suas ações que serão colocadas no vídeo devem

109 realizar isto para que este vídeo possa ser finalizado, Com relação ás Pré-Conferências,

110 a Conselheira Elis mencionou que estas já ocorreram. A Conselheira Débora informou

111 que a reunião com a Comissão Organizadora e demais pessoas que será na próxima

112 segunda-feira, mudou do turno da manhã para o turno da tarde, ás 13 horas e 30

113 minutos, A Conselheira também comunicou que será necessário encaminhar para o

114 Conselho a relação de quantas pessoas irão precisar de material ampliado. Em seguida,

115 a Presidente Lisandra explicou que a reunião ordinária do mês de junho terá que ser

116 outro dia, pois no dia 30 haverá a Conferência Municipal das Pessoas com Deficiência.

117 Após discussões, a próxima reunião ordinária será no dia 07 de julho do corrente ano. A

118 Presidente também solicitou que as entidades Yacamim, Recanto São Vicente de Paulo,

119 Liga Feminina de Combate ao Câncer e Associações encaminhem o ofício do pedágio.

120 Com relação ao Relatório de Atividades de 2016, o CRAS Floresta, CRAS Ouro Preto,

121 PIM e CASC devem encaminhar este documento ao Conselho, O assunto seguinte foi

122 abordado pela Conselheira Débora, onde a mesma informou que será necessário mudar

123 a data do pedágio da entidade CETRAT devido a Conferência Municipal, sendo que o

124 mesmo será no dia 09 de junho do corrente ano e em caso de mal tempo no dia 16 de

125 junho. Dando continuidade, a Conselheira também mencionou que foi conversado com a

126 psicóloga Valéska Walber e do dia 26 ao dia 30 de junho irá ocorrer a semana de

127 Conscientização e Prevenção ao uso de drogas, sendo que no dia 29 de junho haverá

128 uma mesa redonda para discussões e todos estão convidados para participar. Para

129 finalizar a reunião, a Conselheira Débora apresentou a Psicóloga Lals Conte que irá

130 Integrar a equipe da Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antõnio e

131 agradeceu a colaboração do CETRAT pelo auxílio no pedágio da Associação o qual

132 arrecadou o valor de R$ 11,204,22, Nada mais havendo a constar, encerro a presente

133 ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais

conselheiros assinam em livro próprio de presenças, Carazinho, 26 de maio de 2017.
il. :1' /!'-o, ~ 1,':>, ,;) \.T~ ~.;J ,". ~ _'> .-/

J '~"- ..•.A,-,,,-.A/j.,.~,:.~ ~-.;.\,) l\f:;'~I,~~'1'it::.l::t...J

/Mayse dê Mello Fragoso ~
',/

Secretária Executiva

(''I'
.->'1)'1- •
{) 'v

Lisandra Sandri

Presidente



v r.!."" r;. I",

~':0



!, /

i' :\r
< ••

5m6C
j 5

. .'

,
,j

J'



,.. .
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social
Alterado através da Lei Municipal NO 7399, de 24 de agosto de 2011,

01

02

03

04

05

06

07

08

09

• 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

•

ATA 08/2017

Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal

de Assistência Social de Carazinho, reuniu-se extraordinariamente na Sala de

Reuniões no Edificio Avenida, às oito horas e trinta minutos para discussão do

seguinte assunto: 1. Substituição de Conselheiros nas Comissões de Seleção

das parcerias do Edital de Chamamento Público: A Presidente Lisandra Sandri

iniciou a reunião informando aos presentes que será necessário substituir um

membro de cada Comissão de Seleção das parcerias do Edital de Chamamento

Público, Inicialmente a Presidente explicou que ela faz parte da Comissão do Edital

da Criança e do Adolescente, porém devido algumas questões pessoais não poderá

estar presente em todas as reuniões, Com relação à Comissão do Edital da Pessoa

com Deficiência a Conselheira Irmã Lidia Terezinha Ribeiro foi embora do município

e também não se fará presente nas reuniões, sendo que ambas as situações podem

prejudicar o andamento dos trabalhos, podendo haver complicações com o Edital.

Após discussões foi deliberado pela plenária que a Conselheira e Vice-Presidente

Letícia de Oliveira irá substituir a Conselheira e Presidente Lisandra na Comissão do

Edital da Criança e do Adolescente e a Conselheira Vera Anita Suckau irá substituir a

Conselheira Irmã Lidia Terezinha Ribeiro na Comissão do Edital da Pessoa com

Deficiêncía, devendo ser emitido pelo CMASC uma Resolução com estas alterações,

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária

Executiva e Presidência, sendo que os demais conselheiros assinam em livro próprio

de presenças, Carazinho, 23 de junho de 2017.
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ATA 09/2017

01 Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal de

02 Assistência Social de Carazinho, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

03 Edifício Avenida, às oito horas e trinta minutos para discussão dos seguintes

04 assuntos: 1- Aprovação das atas 07 e 08/2017: As atas foram lidas pela Secretária

05 Executiva Mayse de Mello Fragoso e foram aprovadas por todos sem ressalvas. 2-

06 Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: SERFO, ofício s/n; Secretaria

07 Municipal da Administração, Portarias nO305, 306, 308, 352 e 353/2017; CMPD,

08 ofício nO53/2017 e ofício circular nO001/2017; Gabinete do Prefeito, memorando nO

09 158/2017; Yacamim, ofício n° 20/2017; Recanto São Vicente de Paulo, dois ofícios

10 s/n; CASC, dois ofícios s/n; SMAS, memorando nO153/2017; Controle Interno, ofícios

11 nO168 e 205/2017; Trianon, ofícios nO07 e 26/2017; E-mail Diário Oficial da União,

12 Resolução nO11/2017. Na oportunidade a Secretária Executiva Mayse informou que

13 a entidade CASC entregou um ofício informando seu novo representante suplente no

14 CMASC, sendo que o mesmo é a Sra. Adriana Machado, que atua como estagiária

15 de Serviço Social. A Presidente Lisandra explicou que pode ser estagiária, pois ela

16 atua na entidade. Enviadas: UNIMED, ofício nO 15/2017; Cooperativa de Crédito

17 Sicredi, ofício nO 17/2017; SMAS, Declaração CRAS e memorando nO 14/2017;

18 Secretaria Municipal da Administração, Resolução nO19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25/2017

19 e memorando n° 17/2017; ASCAR, ofício nO26/2017; Ação Social Projeto Conquistar,

20 oficio nO27/2017; SERFO, ofícios nO28 e 34/2017; ACADEV, ofício nO29/2017;

21 ADEFIC, ofício n° 30/2017; Grupo Viver, ofício nO 31/2017; Yacamim, ofício nO

22 32/2017; MP, oficio n° 33/2017; Controle Interno, memorandos nO 15 e 16/2017;

23 Secretaria Municipal do Planejamento, Declaração Veículo APD. 3- Apreciação dos

24 Planos de Trabalho das entidades referente aos Editais de Chamamento

25 Público da Criança e do Adolescente e da Pessoa com Deficiência; A Presidente

26 Lisandra Sandrí iniciou este assunto informando que com relação aos Planos de

27 Trabalho das entidades se teve ética e responsabilidade com as mesmas, bem como

28 com os Conselheiros. A primeira Comissão a apresentar os Planos de Trabalho foi a

29 da Criança e do Adolescente - Edital 002/2017, onde as seguintes entidades

30 entregaram suas documentações: Escolinha Educacional de Futebol Trianon,

31 Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, ADES - Programa

32 Yacamim e CASC A Conselheira e membro da Comissão Daiana Pivatto Andretta

33 comunicou aos presentes que ocorreu uma reunião com as entidades, realizando a

34 leitura das pontuações das mesmas. Com relação à entidade CASC que não obteve

,-.....-1
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35 pontuação, a Vice-Presidente e membro da Comissão Letícia de Oliveira, informou

36 que foi realizada uma análise técnica. Na oportunidade a representante da entidade

37 Sra. Camila, realizou alguns questionamentos. O primeiro referente ao Edital, o qual

38 consta que a prestação de contas deve ser realizada em 6 meses, mas no anexo

39 consta 12 meses. O segundo referente aos atendimentos psicológicos, onde a

40 entidade realiza os mesmos através do CMAE e a Assistente Social está previsto a

41 contratação, visto que agora não há recurso. A Presidente Lisandra explicou que o

42 recurso é disponibilizado pelo executivo no corrente ano e deve ser prestado conta

43 no mesmo ano também, sendo que esses 12 meses é um padrão que se segue,

44 onde as entidades se adequaram e foi comentado nas últimas reuniões. Quanto ao

45 registro suspenso da entidade, a Presidente também explicou que é por não ter a

46 equipe técnica mínima. Díante disto, verificou-se que além do Edital a entidade já

47 estava com esta fragilidade e com relação à equipe técnica, este é um requisito

48 mínimo segundo a legislação. Após estas explanações, a Presidente do CASC Sra.

49 Carmem Holanda, fez uso da palavra e relatou que a entidade não está de acordo

50 com a Política de Assistência Social, mas atua há 20 anos, possui 14 anos de

51 registro, seus trabalhos possuem como prioridade a educação, assistência social e

52 comunidade. Quanto à contratação de um Assistente Social, a Presidente informou

53 que a profissional estava cobrando um valor muito alto e não pôde contratar, a SMEC

54 disponibilizou um recurso do FUNDES, mas esta equipe não pode ser paga por este

55 recurso. Dando continuidade, a Presidente explanou sobre os serviços ofertados pela

56 entidade, dentre eles o auxílio com cesta básica todo mês para 20 familias. A

57 Presidente Lisandra realizou explanações sobre a relevância do trabalho das

58 entidades, sendo que se hoje não fosse o CASC, talvez outras entidades não

59 estariam atendendo este público, exemplificando também o trabalho da AGS, em que

60 nenhuma outra entidade atende este público. A Conselheira Débora sugeriu que se

61 pense um meio de auxiliar a entidade, A Presidente Lisandra informou que após a

62 reunião irá à Prefeitura conversar com os responsáveis para verificar estas questões.

63 Após estas colocações, a Vice-Presidente Letícia sugeriu que para os próximos

64 Editais seja realizada uma Capacitação para os Conselheiros, que se elabore um

65 Edital mais detalhado, devendo o Poder Executivo ter este olhar para o Conselho,

66 visto que esta qualificação é para o melhor andamento dos trabalhos. O Vereador e

67 membro do CMPD Fábio Zanetti realizou algumas explanações sobre o trabalho

68 ofertado pelas entidades e a Presidente Lisandra agradeceu as considerações de

69 todos. Em seguída a Conselheira Daiana realizou a leitura das demais pontuações
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70 das entidades. Após a leitura das pontuações, a Presidente Lisandra solicitou que a

71 Secretária Executiva Mayse entre em contato com a Sra. Joana de Hamburgo,

72 Presidente do CMASC na época em que foram elaborados os Certificados de

73 Inscrição das entidades no Conselho, para verificar o tempo de inscrição que

74 constam nestes Certificados, visto que algumas estão a mais tempo inscritas. Em

75 seguida, os Planos de Trabalho do Edital 002/2017 da Criança e do Adolescente

76 foram aprovados por todos, A Comissão seguinte foi a da Pessoa com Deficiência -

77 Edital 003/2017, onde as seguintes entidades entregaram suas documentações:

78 APAE, ACADEV, AGS, ADEFIC, APD e Grupo Viver. A Conselheira e membro da

79 Comissão Débora Satre informou que o Parecer ainda não foi elaborado, pois a

80 Comissão decidiu primeiro passar pela plenária. Prosseguindo este assunto, a

81 Conselheira Cecilia Paz dos Santos realizou a leitura das pontuações das entidades.

82 Em seguida, os Planos de Trabalho do Edital 003/2017 da Pessoa com Deficiência

83 foram aprovados por todos. 4- Avaliacão da Conferência Municipal de Assistência

84 Social de Carazinho e apreciação do Relatório da Conferência: A Presidente

85 Lisandra comunicou aos presentes que os Conselheiros que ainda não

86 encaminharam a Avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social por e-mail

87 devem realizar isto até hoje à tarde. Em seguida, a Presidente questionou os

88 Conselheiros presentes sobre alguns itens da avaliação da Conferência, bem como

89 quais os aspectos positivos, negativos e demais considerações a serem realizadas.

90 Após discussões, os aspectos positivos foi a participação significativa dos usuários,

91 negativos a linguagem mais adequada aos usuários e demais considerações

92 organizar de forma adequada os horários de lanche e refeição. Na oportunidade, a

93 Conselheira Cecilia sugeriu de se pensar nas propostas após a Conferência. Após

94 estas explanações o Relatório da Conferência Municipal de Assistência Social de

95 Carazinho foi aprovado por todos e após a finalização do preenchimento deste

96 documento, o mesmo será encaminhado por e-mail para os Conselheiros e para o

97 Ministério Público. 5- Apreciação do Parecer na 02/2017 da Comissão de

98 Financiamento referente à análise da prestação de contas da entidade AGS: O

99 Conselheiro e membro da Comissão de Financiamento Edilson Batista de Oliveira

100 realizou a leitura do Parecer n° 02/2017 referente à prestação de contas da entidade

101 AGS. Não houveram apontamentos e a referida prestação de contas foi aprovada por

102 todos. 6- Assuntos Gerais: A Presidente Lisandra iniciou os assuntos gerais

103 informando que o assunto sobre o Centro da Criança e do Adolescente foi uma

104 proposta da Conselheira Elis que não se fez presente, sendo que este assunto
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105 também poderia ter sido levado para a Conferência. Demais questões podem ser

106 discutidas nas próximas reuniões, ficando este tema em aberto. Dando continuidade,

107 a Presidente Lisandra explicou que as entidades CETRAT e Recanto São Vicente de

108 Paulo não fazem parte do Edital de Fomento e sim de Colaboração, sendo que com

109 relação ao CETRAT será realizado um estudo para ser encaminhado para a

110 Comissão de Política e Normas do CMASC para passar pela plenária em uma

111 reunião extraordinária. A Conselheira Débora comunicou que faz parte da entidade e

112 desta Comissão, diante disto não pode participar, devendo vir alguém da Gestão para

113 auxiliar. O assunto seguinte foi abordado pela Conselheira Mayara Albuquerque

114 Rodrigues, a qual realizou um agradecimento à entidade CETRAT pelo auxílio no

115 pedágio do Yacamim e convidou aos presentes para participarem do Chá

116 Beneficente da entidade, o qual custa R$ 20,00, tendo por local o Grêmio Aquático

117 de Carazinho. A Presidente Lisandra informou que ocorreu a Conferência das

118 Pessoas com Deficiência e passou a palavra para os representantes explanarem

119 sobre este evento. O Conselheiro Alesandro Oliveira de Moraes relatou que teve a

120 participação de alguns municípios e usuários, tendo o total de 90 participantes, onde

121 ocorreram palestras, sendo um dos temas voltado para a mobilidade urbana com

122 discussão ampla. O Conselheiro também explicou que não houve eleição de

123 Delegados, pois não há a Estadual, e sugeriu de se pensar maneiras diferentes para

124 as próximas Conferências para haver mais participação da comunidade,

125 agradecendo aos que se fizeram presentes, Para finalizar a reunião, a Presidente

126 Lisandra convidou a todos para adquirirem cartões de galeto com massa, que irá

127 ocorrer no dia 15 de julho, ° qual custa R$ 28,00, tendo por local a Associação

128 Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, estando todos também convidados

129 para ajudar no que for preciso. Nada mais havendo a constar, encerro a presente

130 ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais

131 conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 03 de julho de 2017.
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ATA 10/2017

01 Aos quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal de

02 Assistência Social de Carazinho, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões no

03 Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguíntes assuntos: 1:
04 Aprovação da ata 09/2017: A ata foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello

05 Fragoso e aprovada por todos sem ressalvas. 2- Correspondências recebidas e

06 enviadas: Recebidas: CEAS, ofício circular nO03/2017; SMAS, ofício circular nO

07 94/2017; APAE, ofício n° 59/2017; Secretaria Municipal da Administração, Portaria nO

08 378/2017. Enviadas Secretaria Municipal da Administração, Resoluções nO26 e

09 27/2017 e memorandos n° 18 e 21/2017; Recanto São Vicente de Paulo, ofício nO

10 36/2017; Controle Interno, memorando nO19/2017; SMAS, memorando n° 20/2017;

11 Yacamim, Atestado. 3- Apreciação do Plano de Trabalho da entidade Recanto

12 São Vicente de Paulo: A Conselheira e Diretora da Secretaria Municipal de

13 Assistência Social Aline Zirbes, iniciou este assunto informando aos presentes que

14 ocorreu a alteração da data da reunião do CMASC devido a adequação do Plano de

15 Trabalho da entidade Recanto São Vicente de Paulo Dando continuidade, a

16 Conselheira explicou que os planos anteriores desta entidade eram de insumo e

17 compra de material e neste ano será de aquisição de vagas. O referido Plano consta

18 a análise de 48 idosos, Junto de uma avaliação da Secretaria Municipa! da Saúde,

19 sendo que um Médico e uma Enfermeira avaliaram o grau de dependência dos

20 idosos, ocorrendo um consenso entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e

21 o Setor de Orçamento da Prefeitura, onde destes 48 idosos, 15 pertencem para a

22 Assistência Social e possuem relatório e outros foram deixados por familiares na

23 Instituição. Em seguida, a Conselheira Aline apresentou o Plano de Trabalho aos

24 presentes no valor de R$ 250.000,00, que serão repassados pelo Município pelo

25 periodo de 1 ano. Segundo a Conselheira, o CMASC deve definir uma Comissão de

26 Monitoramento para acompanhar mensalmente se estas metas estarão sendo

27 cumpridas O Plano de Trabalho foi repassado para todos analisarem e na

28 oportunidade a Presidente Lisandra questionou a responsável pela entidade Irmã

29 Iracema Pereira Marques, quanto à equipe técnica. A Irmã Iracema então explicou

30 que a entidade está sem Psicólogo ainda e a Assistente Social era a Irmã Lídia, que

31 foi transferida, porém a Instituição irá contratar outro profissional novamente. Quanto

32 à carga horária, também questionada pela Presidente, a Irmã informou que será de

33 08 horas por semana, onde será negociado com o profissional dentro das



MUNICíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal N' 7399, de 24 de agosto de 2011.

•

•

34 possibilidades da entidade Após estas explanações o Plano de Trabalho da entidade

35 Recanto São Vicente de Paulo foi aprovado por todos sem ressalvas, Em seguida foi

36 elaborada a Comissão de Monitoramento, que ficou composta pelos seguintes

37 membros: Servidor Leticia de Oliveira, Sociedade Civil: Daiana Pivatto Andretta e

38 Débora Satre. A Gestora da referida Comissão será a Conselheira Franciele Tais

39 Bohrer. 4. Instrumento prestação de contas das entidades: A Presidente Lisandra

40 informou aos presentes que as entidades devem ser subsidiadas com um

41 instrumento de prestação de contas, devendo ser organizado e elaborado este

42 documento para encaminhar para as mesmas, onde a Comissão de Financiamento

43 pode ficar responsável por isto, A Conselheira Aline sugeriu que seja pedido auxílio

44 para o Controle Interno, Após discussões, a reunião da Comissão de Financiamento

45 será na próxima segunda-feira às 09 horas, para a análise da prestação de contas

46 das entidades e elaboração deste documento. 5- Resolução CETRAT referente aos

47 Convênios 4211/2012 e 4216/2012: A Conselheira e representante da entidade

48 CETRAT Débora Satre, informou que a STDS - CAJE necessita da ata de aprovação

49 do Conselho e Resolução referente a uma verba da Secretaria Municipal de

50 Assistência Social e da Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social, que

51 foram utilizados para uma padaria comunitária convênio nO4211/2012 e cozinha

52 comunitária convênio nO4216/2012. A entidade utilizou o recurso adequadamente na

53 execução física, atingindo as metas do Projeto. A Presidente Lisandra solicitou que a

54 entidade encaminhe para o CMASC o Plano de Trabalho que conste estes

55 convênios, A referida emissão de documentos foi aprovada por todos, 6. Sugestão

56 de abertura de Termo de Fomento no valor de R$ 30.000,00 para a entidade

57 CETRAT: A Presidente Lisandra explicou aos presentes que foi aprovado um recurso

58 no valor de R$ 30,000,00 para a entidade CETRAT, devendo o CMASC apreciar a

59 sugestão de abertura de Termo de Fomento para disponibilizar este recurso para a

60 entidade, Esta sugestão foi aprovada por todos. 7- Assuntos Gerais: O primeiro

61 assunto foi referente a um e-mail recebido pelo Conselho Estadual de Assistência

62 Social, o qual foi lido pela Secretária Executiva Mayse. O referido e-mail consta

63 informações sobre os Delegados da X Conferência Municipal de Assistência Social

64 de Carazinho, onde o Conselho Estadual de Assistência Social observou que o

65 município elegeu apenas dois Delegados Governamentais titulares, não havendo

66 suplentes estes deverão se fazer presentes na XII Conferência Estadual de

67 Assistência Social Já da Sociedade Civil foram eleitos quatro delegados, havendo os

68 devidos suplentes A Presidente Lisandra solicitou que sejam comunicados os
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69 Delegados e que seja encaminhado um oficio para a SMAS com o nome destes,

70 junto da data da Conferência Estadual, para a previsão de recursos. Dando

71 continuidade, a Presidente Lisandra explanou sobre o desfile do dia 07 de setembro

72 o qual o CMASC irá participar, onde as entidades devem fazer um banner de 1 m por

73 80 em, para posteriormente permanecer exposto no CMASC. No desfile deverão ir

74 dois representantes de cada entidade pelo Conselho e depois para a entidade um

75 grupo maior, A Conselheira Débora fez uso da palavra, informando que realizou um

76 levantamento de valores do banner, sendo em média R$ 60,00, Em seguida, a

77 Secretária Executiva Mayse realizou a leitura do texto que será lido no dia do desfile,

78 sendo este aprovado por todos. Após estas colocações, o assunto seguinte foi

79 abordado pela Conselheira Débora, a qual informou que a Comissão de Política e

80 Normas deve se reunir para analisar os documentos da entidade CASC, que teve seu

81 registro suspenso pelo periodo de 6 meses e o mesmo já passou do prazo e a

82 entidade não se adequou, sendo que dependendo a situação seu registro no CMASC

83 permanece Após discussões, a reunião da Comissão de Política e Normas será na

84 próxima terça feira, ás 13 horas e 30 minutos, Em seguida, a Presidente Lisandra

85 solicitou que a Secretária Executiva Mayse realize um levantamento das presenças

86 dos Conselheiros nas reuniões, Na oportunidade, a Presidente também informou a

87 importância da discussâo das propostas da Conferência Municipal de Assistência

88 Social de Carazinho, devendo a Comissâo de Politica e Normas elencar as

89 prioridades e trazer para a plenária. Em seguida, a Presidente Lisandra comunicou

90 aos presentes que algumas entidades da Sociedade Civil e do Governo receberam

91 uma visita no dia 27 de julho do corrente ano, de um Fiscal do Conselho Regional de

92 Serviço Social - CRESS 10a região, sendo que receberam esta visita as entidades

93 que trabalham com crianças e adolescentes, dependentes quimicos, CRAS, CREAS

94 e Casa de Acolhimento Nesta visita foi pedido para os técnicos os estudos sociais,

95 pareceres, prontuários e demais questões do processo de trabalho do Assistente

96 Social. Neste sentido, a Presidente pediu que as entidades tenham atenção e

97 cuidado frente seus trabalhos, pois os mesmos são devidamente fiscalizados. O

98 assunto seguinte foi referente á Capacitação em Porto Alegre, onde a Presidente

99 Lisandra pediu para que a Conselheira Aline consulte a SMAS sobre a possibilidade

100 de o CMASC comparecer neste evento, Após discussões os Conselheiros que se

101 farão presentes serão: Governo Aline Zirbes e Neli Bianquini. Sociedade Civil:

102 Débora Satre e Luana Pastório que irá confirmar, caso não possa comparecer, irá o

103 Conselheiro Edilson Batista de Oliveira. Posteriormente, a Presidente Lisandra

(\\"
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informou aos presentes que a entidade APAE solicitou um Atestado de Pleno e

Regular Funcionamento dos últimos 05 anos, pois foi uma solicitação que eles

receberam, sendo o encaminhamento deste Atestado aprovado por todos. Para

finalizar a reunião, a Secretária Executiva Mayse informou aos presentes que entrou

em contato com a Sra. Joana de Hamburgo, que foi Presidente do CMASC na época

em que foram realizados os Certificados de Inscrição das entidades, os quais

constam um tempo de inscrição no Conselho que não condiz com o tempo em que a

entidade faz parte do mesmo. A Secretária Executiva então repassou para os

presentes a explicação da Sra. Joana, a qual relatou que esta certificação foi

baseada na nova Lei Federal e Municipal, sendo que como houve alterações no

nome dos serviços, a partir daquela data é que as entidades estão certificadas

naquela modalidade de serviço e com a apresentação daquela documentação e

legislação especifica. A Presidente Lisandra solicitou que mesmo assim seja

elaborado um registro anterior para ficar arquivado. Nada mais havendo a constar,

encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 04 de
agosto de 2017

• \1\2---:;~~,'-
Lisandra Sandri

Presidente

Secretária Executiva

AJ ifU;4-J O/J. \Jf{//t{l:J
Letícia de Oliveira

Vice-Presidente
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ATA 11/2017

01 Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, o Conselho

02 Municipal de Assistência Social de Carazinho, reuniu-se ordinariamente na Sala de

03 Reuniões no Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos:

04 1- Aprovação da ata 10/2017: A ata foi lida pela Secretária Executiva Mayse de

05 Mello Fragoso e aprovada por todos sem ressalvas. 2- Correspondências

06 recebidas e enviadas: Recebidas: CETRA T, Convênios 2012 e ofício nO49/2017;

07 Controle Interno, ofício nO247/2017; Secretaria Municipal da Administração, Portaria

08 nO 417/2017; Yacamim, Convite; SMAS, memorando nO 216/2017; PIM, ofício nO

09 17/2017. Enviadas: APAE, Atestado de Pleno e Regular Funcionamento; SMAS,

10 memorandos nO22, 23 e 26/2017; Controle Interno, memorandos nO24 e 25/2017;

11 Secretaria Municipal de Administração, Resoluções nO28,29, 30 e 31/2017; Juára

12 Silva de Oliveira, ofício nO37/2017; Elenice dos Santos, ofício nO38/2017; Aline Eni

13 Perin, ofício nO 39/2017; Darci Antônio de Guimarães, oficio nO 40/2017;

14 Departamento de Trânsito, ofício nO41/2017; Débora da Graça Satre dos Santos,

15 Atestados. 3- Apreciação do Parecer na 06/2017 da Comissão de Financiamento,

16 referente à análise do relatório de empenhos do segundo trimestre de 2017: A

17 Conselheira e membro da Comissão de Financiamento Luana Pastório, realizou a

18 leítura do Parecer nO 06/2017 referente à análise do relatório de empenhos do

19 segundo trimestre de 2017. Na oportunidade, a Presidente Lisandra Sandri informou

20 aos presentes que as ressalvas desta análise sempre são encaminhadas para a

21 Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo que as últimas foram acerca de

22 alguns pagamentos. Como estas ressalvas estão sendo recorrentes, a Presidente

23 solicitou que este Parecer também seja encaminhado para a Secretaria Municipal da

24 Fazenda, solicitando esclarecimentos. Após estas explanações, o Parecer foi

25 aprovado por todos. 4. Apreciação dos Pareceres na 07 e 08/2017 da Comissão de

26 Política e Normas, referente a análise do registro da entidade CASC no

27 Conselho e do Plano de Ação da Casa de Acolhimento Institucional Professora

28 Odila: A Conselheira e membro da Comissão de Política e Normas Daiana Pivatto

29 Andretta realizou a leitura do Parecer nO07/2017 referente a análise do registro da

30 entidade CASCo O referido Parecer consta que a Comissão entende que com base

31 na legislação vigente, no ofício 73/2016, no Parecer 14/2016 e na ata de presença

32 nas plenárias, a entidade terá a partir da presente data sua inscrição cancelada por

33 não atingir os requisitos mínimos para manter a mesma. Na oportunidade, a
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34 representante do CASC informou aos presentes que a entidade conseguiu uma

35 Assistente Social com carga horária de 04 horas e um Psicólogo com carga horária

36 de 08 horas. Segundo a representante a Assistente Social é voluntária, onde o CASC

37 irá auxiliá-Ia com o custo da viagem, visto que ela é do município de Passo Fundo.

38 Com relação ao Psicólogo, este é totalmente voluntário. A Presidente Lisandra

39 questionou como será o controle do serviço, sendo que estes profissionais não serão

40 prestadores de serviço e sim voluntários. A representante do CASC então informou

41 que resolveram trazer esta situação para o Conselho para discutir, pois para

42 contratação destes profissionais a entidade não possui recursos. A Presidente

43 Lisandra explanou que a Legislação trata da obrigatoriedade da equipe mínima, não

44 o número de horas, mas que se tenha esta equipe, questionando qual o período

45 deste voluntariado. A representante explicou que este periodo é por tempo

46 indeterminado, sendo um projeto em longo prazo. Após estas explanações, a

47 Conselheira e membro da Comissão de Política e Normas Débora Satre, sugeriu que

48 se deixe em aberto esta situação, devendo o CASC apresentar por escrito sua equipe

49 técnica, carga horária, comprovantes de pagamento, cópia dos registros dos

50 profissionais, para que posteriormente a Comissão de Política e Normas analise

51 estas documentações e elabore um Parecer para ser apreciado e deliberado na

52 próxima plenária. A Conselheira também salientou sobre a importância do CASC nas

53 reuniões, visto que durante este ano a entidade teve faltas consecutivas. A sugestão

54 foi aprovada por todos. Para finalizar este assunto a Presidente Lisandra explicou

55 que a entidade deve dividir suas atividades entre educação e assistência social e

56 solicitou que a mesma encaminhe estes documentos mencionados pela Conselheira

57 Débora até a próxima semana para a Comissão de Política e Normas analisar,

58 podendo também ser encaminhado para o Departamento Jurídico para analisar

59 também. Após estas explanações, o Parecer foi aprovado com ressalvas, sendo

60 estas o encaminhamento dos documentos por parte da entidade CASC, para resolver

61 a questão de seu registro no CMASC. O Parecer seguinte foi o de nO08/2017, que foi

62 lido pela Conselheira Débora e se refere à análise do Plano de Ação de 2017 da

63 Casa de Acolhimento Institucional Professora Odila. A Comissão aprovou o referido

64 Plano, devendo a Instituição encaminhar um Plano de Trabalho com as atualizações

65 de endereço, infraestrutura e equipe técnica. O Parecer foi aprovado por todos sem

66 ressalvas. 5- Realocacão de recursos das entidades: A Presidente Lisandra

67 informou aos presentes que as Assocíações das Pessoas com Deficiência alocaram

68 seus recursos para um veículo, o qual foi doado pela Câmara Municipal de
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69 Vereadores para o CMPD, sendo que a Prefeitura Municipal assumiu o seguro e

70 demais serviços pertinentes. Quanto à manutenção, a Presidente informou que cada

71 Associação destinou um recurso para a mesma, porém, em conversa com Secretaria

72 Municipal de Assistência Social foi decidido que a mesma irá se responsabilizar pela

73 manutenção, com isto estes recursos que foram colocados no Plano de Aplicação

74 das entidades deverá ser realocado, devendo ser apreciado pela plenária a referida

75 realocação. Na oportunidade, a Conselheira Cecília Paz dos Santos sugeriu que seja

76 encaminhado na próxima reunião para onde será destinado este recurso, sendo esta

77 sugestão aprovada por todos. Após estas explanações, a realocação de recursos

78 para as Associações foi aprovada por todos. 6- Apreciação do ofício nO272/2017

79 do CREAS, referente à regulamentação da forma de participação prevista no

80 Art. 35 do Estatuto do Idoso às ILPls: A Presidente Lisandra iniciou este assunto

81 com a leitura do ofício nO272/2017 do CREAS, o qual foi encaminhado ao CMASC e

82 solicita que seja regulamentada e estabelecida por este Conselho a forma de

83 participação prevista no Artigo 35 do Estatuto do Idoso às Entidades de Longa

84 Permanência ou Casa Lar. Na oportunidade a Conselheira e Coordenadora do

85 CREAS Franciele Taís Bohrer explicou aos presentes que esta é uma reestruturação

86 da Lei 13.019/2014 e que ela enquanto Gestora das parcerias do Convênio com a

87 ILPI Recanto São Vicente de Paulo, irá fiscalizar a referida Instituição e informar a

88 Prefeitura, órgão que irá repassar o recurso. Segundo a Conselheira Franciele consta

89 no Estatuto do Idoso que 70% do benefício do idoso são destinados para o

90 pagamento das Instituições e os 30 % restantes pertencem ao idoso. Esta

91 fiscalização pode ser deliberada pelo CMIC ou pelo CMASC, porém o Sr. Daniel

92 Schu do Setor de Orçamento da Prefeitura Municipal sugeriu que seja apreciado e

93 deliberado pelos dois Conselhos, devendo ser realizada uma Resolução conjunta.

94 Esta solicitação foi aprovada por todos. 7- Assuntos Gerais: A Presidente Lisandra

95 informou aos presentes que segundo o levantamento que foi realizado referente às

96 presenças nas reuniões plenárias do CMASC deste ano, o Departamento Jurídico

97 não compareceu nas reuniões até o momento, devendo ser substituído seus

98 membros ou órgão governamental, para posteriormente ser substituído também o

99 membro da Comissão de Política e Normas, a qual a Conselheira e representante

100 deste Departamento Luana Dreyer faz parte. Diante disto, a Presidente comunicou

101 que devem ser solicitados para a Secretaria Municipal da Administração outros

102 representantes ou outro órgão governamental. A Conselheira Débora sugeriu que

103 seja encaminhado o levantamento das presenças nas reuniões plenárias para a
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104 Secretaria Municipal da Administração. Esta sugestão foi aprovada por todos. O

105 assunto seguinte foi a elaboração da Comissão para analisar o Plano de Trabalho

106 para parceria através de Termo de Fomento com dispensa de chamamento público

107 da entidade CETRAT. Após discussões, a Comissão ficou assim composta:

108 Governamental: Franciele Taís Bohrer e Cecília Paz dos Santos, Sociedade Civil:

109 Vera Suckau e Luana Pastório. Para finalizar a reunião, a Presidente Lisandra

110 realizou a leitura dos e-mails recebidos pelo CEAS e CNAS, respectivamente a

111 respeito da inclusão no Cadastro Único de idosos beneficiários do BPC que termina

112 em dezembro e sobre uma Audiência Pública sobre a Rede de Política de Assistência

113 Social e os Problemas no Atendimento à População Alvo, que irá ocorrer no dia 06 de

114 setembro de 2017, em Porto Alegre. Nada mais havendo a constar, encerro a

115 presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os

116 demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 25 de agosto
117 de 2017.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

• Lisandra Sandri

Presidente
Letícia de Oliveira

Vice-Presidente
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ATA 12/2017

01 Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal

02 de Assistência Social de Carazinho, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões

03 no Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1.:
04 Aprovacão da ata 11/2017: A ata foi lida pelo Secretário Executivo Anthony Johann

05 e aprovada por todos sem ressalvas. 2 - Correspondências recebidas e enviadas:

06 Recebidas: SMAS, Memorando nO 17/2017; CASC, Quadro Técnico de Voluntários;

07 Secretária Municipal da Fazenda, Memorando n0118/2017; Yacamin, Ofício nO

08 30/2017; Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou

09 Superdotação/Altas Habilidades, Ofício n08/2017; Liga Feminina de Combate ao

10 câncer de Carazinho - RS, Pedágio Solidário. Enviadas: Grupo Viver, ADEFIC,

11 ACADEV, AGS, APAE, Provincia Brasileira das Irmãs Filhas da Caridade de São

12 Vicente de Paulo, ADES, CETRAT, Patronato - Declarações de Inscrição; ACADEV,

13 ADEFIC, AGS - Atestados de Pleno e Regular Funcionamento; Secretaria Municipal

14 de Administração, Resoluções nO28, 32, 33, 34, 35/2017; SMAS, Memorandos nO27,

15 29/2017, Secretaria Municipal de Administração, Memorando 30/2017. L
16 Discussão sobre o Orçamento para Alimentação: O Conselheiro Edilson

17 Batista de Oliveira relatou sobre a dificuldade de receber orçamentos de alimentação

18 juntamente das redes de Supermercados de Carazinho. A conselheira Cecilia Paz

19 dos Santos sugeriu que isso seja comunicado a Administração Pública, ainda reiterou

20 que até mesmo uma Lei Municipal poderia ser criada para que seja obrigatório envio

21 de orçamentos as entidades. 4 - Aprovacão dos Demonstrativos Financeiros da

22 Assistência Social: A Conselheira Neli Troian Bianquini apresentou os

23 Demonstrativos de Serviços 1 Programas Co-Financiamento do Governo Federal do

24 Sistema Único da Assistência Social - 2016 e o Plano de Ação Para Co-

25 financiamento do Governo Estadual- FEAS 2017, que foram aprovados pela plenária

26 sem ressalvas e por unanimidade. 5 - Leitura do Parecer sobre o Plano de

27 Trabalho do CETRAT: A Conselheira Cecília Paz dos Santos informa aos membros

28 do Conselho que o Plano de Trabalho do CETRAT foi aprovado com ressalvas pela

29 Comissão de Avaliação, informando que o Conselheiro Edilson deve verificar com a

30 Secretaria Administração como ficam os prazos referentes ao atendimento

31 psicológico da entidade. 6 - Assuntos Gerais: A Vice-Presidente Letícia de Oliveira

32 perguntou ao Secretário Executivo Anthony Johann, se este já havia recebido os

33 documentos para a adequação do CASC ao conselho, o mesmo informou que anda
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34 não os recebeu. Na oportunidade a Conselheira Cecília Paz dos Santos informou que

35 chegou a seu conhecimento que o CASC já estaria providenciando isso. Na

36 sequência a plenária decidiu por unanimidade notificar e estabelecer um prazo de 5

37 dias úteis para que a referida entidade apresente os documentos que ainda faltam

38 para sua adequação. A Conselheira Neli Troian Bianquini pediu para constar em ATA

39 que o CASC não se fazia presente na reunião. Na sequência o Conselheiro Edilson

40 frisou a importância das entidades lerem todos os documentos, editais e leis que

41 impactam suas entidades, frisando que esse é um assunto de interesse dos gestores

42 e eles devem dominar e buscar aprender mais sobre os referidos documentos. A

43 Conselheira Daiana Pivatto sugeriu a criação de materiais padronizados para as

44 entidades, visando facilitar as prestações de contas. Nada mais havendo a constar,

45 encerro a presente ATA, assinada pelo Secretário Executivo e Presidência, sendo

46 que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 18 de

Setembro de 2017.

Anthony Johann

Secretário Executivo

• Lisandra Sandri

Presidente
Letícia de Oliveira

Vice-Presidente
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ATA 1/2018

Aos doze dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de

Assistência Social de Carazinho, reuniu-se extraordinariamente na Sala de Reuniões

no Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1.
Aprovação do Plano Municipal de Assistência Social - 2018/ 2021: A Assistente

Social Neli Bianquini realizou a leitura do Plano Municipal da Assistência Social

realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Conforme solicitado pela

Conselheira Vera Suckau também foi realizada a leitura detalhada das metas

constadas no referido plano. A Conselheira Cecília Paz dos Santos fez a ressalva de

que o sistema que alimenta o prontuário eletrônico não tem funcionamento regular o

que dificulta muito o lançamento dos atendimentos. Na sequência o plano foi

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros do CMASC. Sem mais para

acrescentar, encerro a presente ata, abaixo assinada pela Presidência e Secretário
Executivo.

Oi
'-o

fi ~

I 11/'. ' VV( lItlíQ .
et~6Uelra

Vice-Presidente
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Ata Reunião 02/2018
CMASC

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2018, as 9h o Conselho
Municipal de Assistência Social se Reuniu na Sala dos Conselhos, no
Edifício Avenida, cujo os presentes assinaram o Livro de Assinaturas das
Reuniões do CMASC. 1- Correspondências Envidas: Correspondências
Recebidas:. Calendário 2018: 2- Calenário 2018: A Presidente
LÍsandra Sandri fez a leitura das Leis referentes aos Pedágios Beneficentes
paras Entidades. Aonde a Lei expedida pelo Presidente da Câmara em
2010 aonde o número de entiadades passa para 10 entidades e não 5. E
posteriormente a nova redação de Lei expedida em 2012 pelo Presidente
da Câmara Erlei Vieira, onde no artigo terceiro suprime o artigo terceiro
onde o Conselho Municipal expedirá resoluções anuais com os pedidos de
pedágio. A Conselheira Aline Zirbes se propôs a fazer um estudo das três
leis lidas, aone será feita uma sugestão de alteração. Em acordo com a
Assembléia Geral do CMAC as entidades se organizaram para que dez enti
dades fiquem beneficiadas no ano de 2018, sendo as seguintes entiadades:
AGS, ADEFIC, APAE, LIGA, RECANTO, YACAMIN, TRIANON,
CETRAT,PATRONATOe APD. Ficando fora do rateio no ano de 2018, a
Associação de Deficientes Visuais e o Grupo Viver. 3- Edital 2018:
Vacáro acredita que o Edital não se Rege de acordo com o Plano 13019, e
não diz a realidade das entidades. AAPAE possui 134 usuários cadastrados
e demanda um quadro funcional para esse atendimento, e é muito superior
do que esta sendo esboçado no Edital. Adiciona, que o Edital não pode
interferir politicamente, não deve impedir a competitividade, deve ter por
princípio a transparência entre outros. E o Edital se choca com a Lei,
portanto solicita que seja retirado o Item 3.3.3 e que cada entidade faça seu
Plano de Trabalho devendo ser representado realisticamente a entidade.
Conselheiro Edilson, representante do CETRAT pergutna se Assistência
Social difere as complexidades. A presidente Lisandra aceita a sugestão e
reitera que a o prazo para altearção na redação era na plenária de
Dezembro, conforme acordado em Novembro. O coselheiro Ivo Vacaro,
disse que a intenção é ajudar a todos, e atender de forma realistica, caso
contrário ele poderia fazer 10 CPNJ's e bagunçar tudo. Adiciona que
prejudica diversas entidades e não só a APAE. É questionado também o
tamanho dos grupos de Convivência e o Prazo para liberação do Recurso.
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A Presidente Lisandra Sandri aceita todas as sugestões e coloca que este
assunto pode ser adicionado na próxima reunião Ordinária ou em uma
eventual reunião Extra-Ordinária com a presença do Responsável do
Município Daniel Schu. 4- Solicitações: TRIANON - Aprovada a
Solicitação do Trianon sob a observação de não ultrapassar 30% do
Recurso de R$40.000,00. AOS - Solicitação Ofícío 003 aprovado.
RECANTO - Será repassada a SMAS a Solicitação. 5 - Eleições - A
eleição será convocada para 27 de Julho. 5 - Monitoria das Entidades:
Ficaram definidos os grupos, e o agendamento da monitoriais será feito na
reunião extraordinária para o dia 30/01/2018 as 9h. Sem mais nada a
Declarar Encerro a Seguinte Ata Abaixo Assinada por mim Anthony
Johann e pela Presidência.

Anthony Johann
Secretário Executivo

LiSan~dri
Presidente do CMASC
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Ata Reunião Extra 0312018
CMASC

Aos Trinta dias do mês de janeiro de 2018, as 9h o Conselho Municipal de
Assistência Social se Reuniu na Sala dos Conselhos, no Edifício Avenida,
cujo os presentes assinaram o Livro de Assinaturas das Reuniões do
CMASC. A presidente Lisandra Sandri inicia a reunião referenciando que
o prazo para modificações no edital era em Dezembro 2017, onde foi
solicitado as entidades as modificações. O Representante do Orçamento do
Município Daniel Schu, explana que a pauta é de decisão do CMASC,
embora concorde com a solicitação da APAE. A Presidente Lisandra abre
para o grupo a discussão, visando chegar num consenso. O conselheiro Ivo
Vacaro, acha que o esboço do Edital fera a Lei, visto que não permite a
competitividade. Daniel Schu corrige que apenas é o item 3.3 e não o
Edital todo. O Sr. Ivo Vacaro acredita que não valoriza as entidades que de
fato trabalham, que não devem ser equiparados com todos, visto que cada
entidade trabalha de uma forma diferente. A Presidente Lisandra adiciona
que todas as Entidades estão equiparadas em atendimento e atividades. Sr
Vacaro questiona a realocação de 56% da verba para as Associações. O
Conselheiro Fábio adiciona que devemos deixar de pensar no "seu" e
pensar no "nosso" e não se pode dizer que uma entidade é melhor que a
outra por uma questão de "estrutura". O representante orçamental do
município Daniel Schu adicona que não existe nenhuma normativa no
CMASC disciplinando a questão da equipe ténica. O Conselheiro Darci
informa que existe uma dificuldade em cadastrar no CRAS os
atendimentos. Lisandra afirma que felizmente a APAEjá tem sua estrutura
e por isso não é o sentido de desqualificar mas abrir uma competitividade
que não esta querendo que aconteça, para que todos possam dar conta de
todos os atendimentos. Lisandra pondera sobre o item '3.3' que é o ponto
chave da discussão. Conselheira Aline Zirbes afirma que é inviável o
aumento do orçamento para atender todas as demandas da Assistência
Social. Definiu-se então em plenária que será solicitado alteração no Edital
de 2018, parceria estabelecida para 12meses, com aplicação de abril/2018
a março de 2019, sendo que seriam disponibilizados o valor de R$:
573,750,00 em 2018. O valor foi obtido, considerando o atendimento pelas
OSCs de 850 indivíduos ao valor mensal de referência de R$:
75,00mensal, poderá ser aplicado ainda no ano de 2019, entendendo a



, .--
limitação orçamentária. Em sequência a Conselheira do Recanto usou a
palavra para explanar a situação dos empréstimos e períodos aonde os
Idosos ficam sem receber no Recanto. A Conselheira Daiane informa que
muitas vezes o idoso chega com R$300,OOdo seu recurso. O representante
Daniel Schu do Orçamento do Municipio, explica os graus de dependência
e como funciona os repasses e adiciona que o município também quer um
mecanismo de blindar estes consignados. Ficou decidido então que da
Procuradotira do Município juntamente do Recanto e do CMASC buscar
uma maneira de barrar estes consignados. Na sequência ambém foi
aprovado dois pedidos sendo um do Patronato e um do CETRAT. As
Comissões foram formadas, na sequência da Reunião, e uma resolução
formará as Comissões. Sem mais nada para adicionar, encerro a seguinte
ata, abaixo assinada por mim secretário executivo e pela presidência.

Anthony Johann
Secretário Executivo

~
Lisandra Sandri

• Presidente do CMASC
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ATA 04/2018

01 Aos 23 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de

02 Assistência Social de Carazinho, reuniu-s ordinariamente na Sala de Reuniões no

03 Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1°

04 Acolhimento aos participantes; 2° Correspondências recebidas e enviadas; 3°

05 Pareceres de monitoria das entidades; 4° prestação de contas 2017; 5° Atestado de

06 pleno regular funcionamento; 6° Datas de pedágios; 7° Agendamento das comíssões;

07 8° Edital do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo 2018; 9° Assuntos

08 Gerais; 10° Realocação e Prorrogação de Prazos das Entidades. Daniel Schu

09 explanou os itens 8 e 10 da pauta, relatou sobre a Minuta Edital Chamamento -

10 SCFV, falou sobre o item 02, 03, 04, 06 e item 07 do Termo de Referência para

11 elaboração do Plano de trabalho. O item 02 servirá para elaboração do diagnóstico

12 sócio-territorial de cada entidade. No item 03, foi aprovado a diminuição da meta

13 física foi alterada para 830 usuários, tendo em vista o referenciamento de 600

14 usuários por CRA, totalizando 1.200 usuários, sendo descontado a capacidade de

15 atendimento de 370 usuáríos dos CRAS. O explanado que o centro de convivência

16 das entidades servirá para referenciamento dos SCFV e no caso de superação dos

17 600 usuários máximos por CRAS será deliberado por resolução do CMASC. Item 04,

18 das despesas - foi sugerida a previsão de despesas de transporte e manutenção de

19 veículos necessários para a execução do projeto. No item, foi deliberado que a

20 freqüência de participação do usuários será de 50% em cada trimestre, no entanto, o

21 dispositivo, poderá ser revisado pelo CMASC posteriormente. Item 07, faltava ser

22 apresentado o formulário de vistoria para o quesito 03 - infraestrutura da entidade, foi

23 utilizado o modelo constante do CNEAS. Referente ao item 10 da pauta foi explanado

24 que de acordo Art. 69, da Lei 13019/14, a organização da sociedade civil prestará

25 contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa

26 dias a partir do término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a

27 duração da parceria exceder um ano. Ficou aprovada a comissão de monitoramento

28 do Edital de Chamamento Público do Serviço de Convivência e Fortalecimento de

29 Vínculo da Assistência Social. Demais assuntos ficaram para a próxima reunião,

30 marcada para o dia 02/03/18. Sem mais para adicionar, encerro a presente ata,

31 abaixo assinada pela Presidência.
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~
Lisandra Sandri

Presidente
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ATA OS/2018

Aos 02 dias do mês de março de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de

Assistência Social de Carazinho, reuniu-se extraordinariamente, na Sala de Reuniões

no Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1°

Acolhimento aos participantes; 2° Correspondências recebidas e enviadas; 3°

Pareceres de monitoria das entidades; 4° Prestação de contas 2017; 5° Atestado de

pleno regular funcionamento; 6° Datas de pedágios; 7° Agendamento das comissões;

9° Assuntos Gerais; Leitura da a Ata 02/2018, pela secretária executiva. Ata aprovada.

Das Correspondências enviadas: Foi enviada a resolução 15/2017. Resolução

06/2018, que define as datas dos pedágios beneficentes para 2018. Resolução

07/2018, que aprova a comissão de monitoramento do Edital de Chamamento do

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Dos pareceres de monitoria das

entidades. Foi feita a leitura de todos os pareceres: Parecer 001/2018 - AADEV;

Parecer 002/2018 - ADEFIC; Parecer 003/2018- AGS; Parecer 004/2018 - APAE;

Parecer 005/2018 - APD; Parecer 006/2018 - Grupo Viver; Parecer 007/2018 -

CETRAT; Parecer 008/2018- TRIANON; Parecer 009/2018 - ADES - Programa

Yacamin; Parecer 010/2018 - Recanto São Vicente de Paulo; Parecer 011/2018 -

Patronato Santo Antônio. Todos os pareceres foram aprovados. Das prestações de

Contas, a gestora da pessoa com deficiência é a Neli Troian Bianquini; a gestora da

criança e do adolescente é Aline Zirbes e idosos é Franciele Bohrer, deverá ser

entregue todas as prestações para os gestores, para posteriormente vir para o

conselho para aprovação. Com relação aos atestados de pleno regular funcionamento,

será expedido o atestado, desde que a entidade solicite. Referente as datas dos

pedágios, foi sugerida a alteração da lei dos pedágios, revogando as leis anteriores.

Alteração aprovada para encaminhamento à Secretaria de Administração. Foi lida as

datas ( meses) em que cada entidade fará seu pedágio. A presidente mencionou a

importância de oficiar a Liga Feminina quanto a data, para que haja organização por

parte da entidade, afim de não haver contratempos. Referente ao pedágio do

COMBEA - Conselho Municipal do Bem estar Animal, o CMASC não tem gerência

sobre este conselho, portanto, tão somente este será oficiado das datas disponíveis

para realização de seu pedágio. Aprovado. Quanto ao agendamento das comissões

políticas e normas, foi nomeada Débora da Graça Satre dos Santos, Daiana R.

Pivatto Andreatta, Elenice dos Santos e Elis Rejane Morlin, para composição.

MM
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Alterado através da Lei Municipal N° 7399, de 24 de agosto de 2011.

Aprovado. Foi mencionado para que seja feito o estudo do regimento por parte dos

conselheiros, para que seja feita as devidas alterações, sugestões e supressões. Foi

mencionado ainda, que seja feito estudos os regimentos das comissões, para posterior

adequações. Foi retomado o assunto da eleição do CMASC a qual já havia sido

discutida e aprovada em plenária no dia 29 de janeiro do corrente, que a eleição seria

convocada para o dia 27 de julho de 2018. Sem mais para adicionar, encerro a

presente ata, abaixo assinada pela Presidência.

''1/ .

I
I Secretária Executiva

-L
Lisandra Sandri

Presidente

MM
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ATA 06/2018

Aos 23 dias do mês de março de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de

Assistência Social de Carazinho, reuniu-se ordinariamente, na Sala de Reuniões no

Edifício Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1

Acolhimento aos participantes, com breve apresentação dos conselheiros, devido a

ter novas indicações; 2 Correspondências recebidas e enviadas; Das enviadas:

Oficio 004/2018, ao COMBEA, informando datas em aberto para realização dos

pedágios, ofício 006/2018, solicitando as entidades a data (dia) para a realização dos

pedágios, ofício 005/2018, informando a Liga Feminina de Combate ao Câncer de que

o pedágio da mesma é no mês de outubro, memo 001/2018, para Secretaria de

Assistência Social, solicitando portaria designando a comissão de seleção de acordo

com a resolução 007/2018 e indicação de gestores das parcerias referenciais dos

CRAS, memo s 002 a 005/2018 e 009/2018, solicitando novas indicações de

conselheiros da Procuradoria Jurídica, Opto de Habitação, SEPLAN, SMA, SFA,

memo 006/2018, Opto de Trânsito, informando datas de pedágios, memo 008/2018,

resposta ao ofício 03/2018 da Secretaria de Assistência Social, referente aos

pareceres das visitas técnicas realizadas, memo 007/2018, para SMA, encaminhando

projeto para alteração da Lei referente a disposição do "pedágios" na âmbito

Municipal, o qual foi aprovado em reunião extra no dia 03/03/18, memo 010 e

011/2018, para SMA, solicitando portaria das novos conselheiros, emissão de

atestado de pleno e regular funcionamento da Província São Vicente de Paulo, em

nome dos presidente foi sugerido a alteração da Lei Orgânica referente ao número

de membros em conselhos municipais, assegurando aqueles que por força de Lei

maior, devam ter paridade entre conselheiros governamental e não governamental.

Das recebidas: Memo CTP nO 002/2018, termo de referência para elaboração

elaboração de Plano de Trabalho edital de chamamento público OSC. Ofício

06/2018 Yacamin solicitando atestado de pleno regular funcionamento. Ofícios com

indicações dos novos membros do conselho. Leitura da ata OS/2018. Houve uma

breve discussão sobre a data da eleição do CMASC. Com relação da revisão do

regimento interno e posteriormente eleição, não houve manifestação dos conselheiros.

A dúvida ficou perante a data marcada para eleição, sendo esta para o dia 27/07, a

conselheira Neli Bianquini apresentou objeção uma vez que não houve clareza no

assunto. Diante disso, a presidente Lisandra Sandri, sugeriu novas das, ficando da

MM
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seguinte forma: 29/03 - apresentação das propostas e sugestões relacionadas ao

regimento interno; 06/04 - prazo para a comissão de política e normas analisar as

sugestões; 13/04 - prazo para a comissão apresentar a redação e reunião

extraordinária e encaminhamento para o jurídico; 27/04 - reunião ordinária com

aprovação do regimento e abertura do edital de eleição; 25/05 eleição. Sugestão

aprovada. A conselheira Elenice dos Santos apresentou sugestão de que depois de vir

o texto do regimento aprovado pelo jurídico, o seja enviado por e-mail, para os

conselheiros. Sugestão Aprovada. 3 Prestação de contas FEAS:A conselheira Aline

Zirbes explanou o relatório, detalhando as despesas com material de limpeza, material

de expediente, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha. A presidente solicitou

a leitura do relatório, para que as pessoas com baixa visão tenham acesso as

informações. Relatório de gestão (execução físico - financeira) período de 1° de

Janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2017. Despesas: R$ 2.068,02. Saldo

reprogramado: R$ 4.748,90. Valor do Repasse: R$ 10.660,57. Rendimentos: R$

632,25. Total dos recursos: R$ 16.041,72. Valor reprogramado para próximo exercício:

R$ 13.973,70. Plano de Ação e prestação de contas 2017 aprovado. 4 Eleição do

vice presidente interino CMASC, para cumprimento de mandato: Eleita Franciele

Bohrer, em substituição a Letícia de Oliveira, até nova eleição.

Sem mais para adicionar, encerro a presente ata, abaixo assinada pela Presidência.

,/

/ /'
1-'0

. Michele de Moraís
"Secretária Executiva

(

MM
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Titular

AlineZirbes
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Elenice dos Sant~ Franciele Follmer Dias

Órgão

SMAS

Bolsa Família

•
Cecília Paz dos Santos

Ana Lúcia Kichel
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Maria José Bischolf Barbiero

Kátia Alberti Soares

Adriane Gambetta
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Elis Rejane Morlin

SMS

SMEC

SMF
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Procuradoria Geral do Municipio

SEPLAN

SMA

CRAS Floresta e Ouro Preto

APD
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Órgão

APAE

ADEFIC
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Grupo Viver

Casa de Acolhimento

Recanto São Vicente de Paulo

Ivo Caetano Vacaro

Mabel Monte Blanco

Simone O. Do Nascimento

~'\)V.&
Maria dT átima Mello

Membros Re resentantes Não Governamentais
Suplente

Lisandra Sandri

'Í:T. R' F ., lago 001 errelra

Milton da Cruz Martins

Ressoli Raimundo de Abreu

Terezinha Noeli C. De Oliveira

Irmã Iracema Pereira Marques

•

Vera Anita Sue <!.!J

Carmem P10landa
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~ J ."-

Darci Antôlo d~l,limarães

Mayse de Mello Fragoso

Adriana Machado

Ieda Maria Pinto Nunes Kayser

Yacamin

CETRAT

Patronato Santo Antônio

CASC

Trianon
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO
Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho

Regulamentado através da Lei Municipal nO8.210, de 04 de maio de 2017.

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - cmas@carazinho.rs.gov.br

ATA 07/2018

Aos treze dias do mês de abril de doi$ mil e dezoito, o Conselho Municipal de Assistência

Social de Carazinho, reuniu-se extraordinariamente, na Sala de Reuniões no Edifício

Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1 Acolhimento aos

participantes; 2 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ata aprovada. 3

Aprovação da pauta da reunião. Pauta aprovada. 4 e 5 Estudo e análise do regimento

interno pela plenária, debate sobre as alterações/observações possíveis mudanças na

Lei Municipal 8210/2017 no Regimento Interno; A presidente abriu a reunião informando

que a comissão de políticas e normas do CMASC, se reuniu, fez toda a análise e fez

sugestões de uma redação para o regimento interno, assim como as entidades fizeram

sugestões também. Abriu a reunião para discussão, informando a importância da presença

do jurídico. A presidente solicitou à secretária a leitura de todo o regimento. O que

imediatamente ocorreu. No Art.1°, acrescentou-se a palavra "fiscalizador", junto ao caráter

do conselho. Art. 2° atribuir a competência de acordo com a Lei 8210/2017. No inciso V

deste artigo, acrescer "comissão de seleção, monitoramento e avaliação". No inciso XV,

acrescentou-se"através da comissão de financiamento" e suprimiu o ClT e CIB. No inciso

XX, acrescentou-se "zoneamento", Art, 4° alterou-se para 18 conselheiros, com

representação paritária entre governo e não governo, sendo o não governamental,

distribuídos entre os 03 segmentos da sociedade civil. A presidente Lisandra, se posicionou

enquanto sociedade civil em desacordo com a redução. A conselheira e membro da

comissão de políticas e normas Débora, explanou que a lei maior menciona 18 conselheiros,

sugerimos essa mudança para termos um conselho mais efetivo, pois haverá representação

de entidade voltada para um todo e não individualizá-Ias, tornando assim um conselho mais

fortalecido. Acrescentou-se novo ~ a este artigo. Definiu-se que a nomeação dos

conselheiros seria por portaria. Alterou-se o Art, 7°. Acrescentou-se um ~ a este artigo.

Inciso 111 dor Art. 14, acrescentou a aprovação através de resolução a instituição de grupos

de trabalhos. Alterou-se o Art. 34., elencando claramente as atribuições das comissões

temáticas. Todas as alterações e acréscimos, foram aprovados. Toda a Seção 111, do

capítulo 11, da Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Instância de Controle Social

do Programa Bolsa Família, ficou para análise posterior da comíssão. Os demais artigos

permanecem iguais. A conselheira Débora Satre, sugeriu que ficasse registrado em ata, a

informação de que o próximo presidente ficará com tempo menor de gestão, devido ao

MM
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MUNICíPIO DE CARAZINHO
Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho

Regulamentado através da Lei Municipal nO8.210, de 04 de maio de 2017.

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - cmas@carazinho.rs.gov.br

ajustes da lei e regimento interno.6Relato do processo. Edital que envolve as entidades
da Assistência Social (Pessoas com Deficiência e Crianças e Adolescentes). A

conselheira Franciele Bohrer, explanou que a entrega ,da documentação das entidades se

deu de forma tranquila. Mencionou que as instituições estão bem organizadas. Sem mais

para adicionar, encerro a presente ata, abaixo assinada pela Presidência, demais

conselheiros assinam livro próprio de presença.

i'\, L{.' \. '~li "
i \

ry'Iiche~ Mo is

SJyretária Executiva

Lisandra Sandri

Presidente

MM
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Membros Representantes Governamentais

Titular Suplente Órgão

Neli Troian Bianquini

Franciele Follmer Dias

SMAS

Bolsa Família

João Carlos Ervite Ana Lúcia Kichel
SMS

.~ Endres

dos Santos

Márcia Menta da Costa

Maria José Bischoff Barbiero

Kátia Alberti Soares

Adriane Gambetta

Pedro Lima Pires

Caroline Pedrotti de Oliveira

Elis Rejane Morlin

Mabel Monte Blanco
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SMF
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SEPLAN

SMA

CRAS Floresta e Ouro Preto

Casa de Acolhimento
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ADEFIC

Órgão

APAE

APD

AGS

Trianon

Yacamin

CASC

CETRAT

ACADEV

Grupo Viver

Patronato Santo Antônio

Recanto São Vicente de Paulo

Luana Pastório

Adriana Machado

Ivo Caetano Vacaro

Joel Antônio de Oliveira

Ieda Maria Pinto Nunes Kayser
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Simone O. Do Nascimento
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K ya Kafer

Membros Re resentantes Não Governamentais

Suplente

Milton da Cruz Martins

Terezinha Noeli C. De Oliveira

Irmã Iracema Pereira Marques.~



MUNICíPIO DE CARAZINHO
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Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - cmas@carazinho.rs.gov.br

ATA 08/2018

Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de

Assistência Social de Carazinho, reuniu-se ordinariamente, na Sala de Reuniões no Edifício

Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1 Acolhimento aos

participantes; 2 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ata aprovada. 3

Aprovação da pauta da reunião. Pauta aprovada. 4 e 5 Alterações na Lei Municipal

8.210/2017 e no regimento interno, seção 111do regimento e aprovação das alterações

pendentes no regimento seção 111. Estudo e análise do regimento interno pela

plenária, debate sobre as alterações/observações possíveis mudanças na Lei

Municipal 8210/2017 no Regimento Interno; A presidente Lisandra Sandri, informou que

somente seriam retomados os itens salientados para alteração e aprovação do regimento. A

conselheira Aline Zirbes questionou sobre o registro em ata, de que o próximo presidente

ficará com tempo menor de gestão. Foi explicado devido ao ajustes da lei e regimento

interno. Então iniciou-se a leitura de todos os pontos alterados. No Art. 10, acrescentou-se a

palavra "fiscalizador", junto ao caráter do conselho. Art. 2° da competência CMASC, foi

alterado os incisos I, V, IX e XIX, foi acrescido incisos XXI ao XLVIII de acordo com a Lei

8210/2017. Art. 4° alterou-se número de conselheiros e foi acrescido ~ a este artigo. Alterou-

se o Art. 7° e foi acrescido um ~ a este artigo. Alterou-se o inciso IV do Art. 8°. Foi acrescido

~ ao Art. 9°. Foi acrescido ~ ao Art.1O. Foi acrescido ~ ao Art.12. Alterado o inciso 111do Art.

14; Alterou-se o Art. 34. Toda a Seção 111,do capítulo 11,foi alterada, acrescentando artigos.

Todas as alterações desta seção foi baseada na Resolução Cnas nO15, de 5 de junho de

2014. O Conselheiro Edilson, levantou o questionamento de que se não seria mais

favorável, pra quem assume, já assumir em janeiro por uma questão de planejamento,

organização e trabalho. E fazer a eleição em novembro ou dezembro. A presidente

Lisandra, explanou que no ano de eleição, todos os órgãos do governos mudam, na sua

grande maioria, não permanecendo com o mesmo pleito. O conselheiro Edilson concordou,

e excluiu a sugestão. A presidente salienta da responsabilidade das alterações do

regimentos e questiona os conselheiros se há alguma dúvida, alguma queixa, alguma

subjeção, algum acréscimo, que queiram fazer no documento. O conselheiro Edilson traz a

dúvida, com relação as representatividades que não estiverem compondo o conselho, se

eles tem só direito a voz e não a voto. Se está claro isso no regimento. Foi sanada a dúvida,

pois, está no ~5°, Art.21 do regimento. Alterações no regimento interno aprovado por

MM
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unanimidade. Foi aberto o edital para eleição. A conselheira Débora Satre, fez a sugestão,

de que para fazer a eleição da presidência, precisa-se primeiro fazer a eleição dos nos

conselheiros. Sugeriu que fosse no mesmo dia, pedindo recesso de sessão de alguns
minutos e retoma para votação do presidente e vice. A conselheira Aline Zirbes, verificou

que dentro da composição governamental, não tem representante do bolsa família. Sugeriu

então tirar a representação da Secretaria do Desenvolvimento e colocar Gestão do Bolsa

Família. Abriu-se para votação. Sugestão aprovada. Alteração realizada. A presidente

Lisandra fez abertura do edital para eleição. A reunião ordinária para eleição fica para o dia

28 de maio do corrente, às 09:00 horas, na sala dos conselhos, sendo a primeira votação

dos conselheiros da sociedade civil. Recesso de trinta minutos. Eleição do presidente e vice

do CMASC. 6 Informações da situação e prazos das prestações de contas das
entidades; A conselheira Neli Bianquini, informou que será encaminhado parecer direto

para a administração pública, que será dado ciência ao conselho. A presidente Lisandra,

informou, que irá pedir presença do Ministério Público, só para deixar ciente da negação. 7

Assuntos Gerais; A Presidente informou que a comissão tem 04 pareceres para leitura. A

presidente informou que o CETRAT está com cartões de cachorro quente a venda. AGS

está com um rifa para o dia das mães. Ficou para dia 14 de maio reunião com as entidades,

para estudo da distribuição dos segmentos. Sem mais para adicionar, encerro a presente

ata, abaixo assinada pela Secretária Executiva, Vice- Presidente e Presidente, demais

conselheiros assinam livro próprio de presen~a.
/ ""'. .

/ \/

MichkJl de o ais

(_secretária Executiva

Franciele Bohrer

Vice-Presidente

~~
Lisandra Sandri

Presidente

MM
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CRAS Floresta e Ouro Preto

Casa de Acolhimento
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CETRAT

Patronato Santo Antônio
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO
Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho

Regulamentado através da Lei Municipal nO8.210, de 04 de maio de 2017.

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - cmas@carazinho.rs.gov.br

ATA 09/2018

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal de Assistência

Social de Carazinho, reuniu-se extraordinariamente, na Sala de Reuniões no Edifício

Avenida, às nove horas para discussão dos seguintes assuntos: 1 Acolhimento aos

participantes; 2 Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; ata aprovada. 3

Aprovação da pauta da reunião. Pauta aprovada. 4 Estudo da representação dos
membros não governamentais conforme novo regimento; A presidente informou que o

objetivo da reunião é entender cada um dos segmentos que representam as entidades da

sociedade civil, são representantes de entidades, representantes dos trabalhadores e

representantes de usuários. Foi lido pela secretária Michele, as resoluções que definem

cada representação. A presidente Lisandra, salientou que agora precisa ser definido quem

serão representantes das entidades, quem serão os representantes dos trabalhadores e

quem serão os representantes dos usuários. Lembrando que tem o titular e o suplente.

Mencionou ainda que, a participação de todos é fundamental. Fica definido o dia 18 de maio

para apresentação das entidades as representações nos segmentos e reunião da comissão

para o dia 21 de maio. 5 Termo aditivo Edital 001/2018; Foi solicitado pelas entidades

termo aditivo junto ao edital 001/2018, para que seja permitido o pagamento de locação de

espaço para realização dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos. A

conselheira Luana Pastório menciona que na Lei 13.019 fala que pode ser pago, embora no

edital este esteja como contrapartida da entidade. Solicitação aprovada. Sem mais para

adicionar, encerro a presente ata, abaixo assinada pela Secretária Executiva, Vice-

Presidente e Presidente, demais conselheiros assinam livro próprio de presença.
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Ieda Maria Pinto Nunes Kayser
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