
 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e nove, aconteceu às 14:33 horas a 1 
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social com a presença de seus 2 
membros, na sala do Secretário Municipal de Assistência Social, para tratar dos seguintes 3 
assuntos de pauta: 1) Apreciação e deliberação sobre o Plano Municipal de Assistência 4 
de Social 2009; 2) Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão 2008; 3) 5 
Apreciação e deliberação quanto à solicitação do CAOM; 4) Assuntos gerais. O Vice-6 
presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Senhor Rosaldo João Chemim, dá 7 
início à reunião agradecendo a presença de todos e falando sobre os pontos de pauta. 1) 8 
Apreciação e deliberação sobre o Plano Municipal de Assistência Social 2009 – 9 
Cleonice Ravázio, responsável pelo preenchimento dos instrumentais a serem aprovados, 10 
começa sua explanação. A plenária questiona a respeito da disparidade entre os índices das 11 
taxas de natalidade e mortalidade, haja vista que esta é mais que o dobro daquela. Senhor 12 
Chemim solicita que Cleonice verifique esses dados. Cleonice explica que a tela que trata 13 
da manutenção dos serviços está com problemas na sua configuração. Ressalta-se que o 14 
percentual do orçamento do Município destinado à política de Assistência Social é de 15 
2,85%. No decorrer da explanação, a plenária solicitou alteração de vários dados constantes 16 
no Plano Municipal de Assistência Social 2009: Área de Proteção Social Básica – No 17 
campo “CRAS” retira-se a palavra “idoso” e mantém “família”; no Quadro da Rede, sugere-18 
se mudar a capacidade de atendimento, considerando o número de beneficiados; Área de 19 
Proteção Social Especial – no campo “Casa Lar da APAE”, sugere-se que seja 20 
acrescentada a palavra “adolescentes”; sugere-se ainda a ampliação da equipe do 21 
Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade; alterar para “01” o número de 22 
“implantação de Abrigo para crianças de 03 a 11 anos”; excluir linha “implantação de Abrigo” 23 
repetida; alterar número de atendimentos de população de rua de 30 para 100; alterar 24 
“ampliação” por “rua”. Ao término de sua explanação, Cleonice pergunta se há dúvidas. A 25 
conselheira Maria de Lourdes Cavanos Fuga questiona porque o PMAS só foi apreciado 26 
pelo CMAS hoje, se o prazo para apresentar à SETP é amanhã (26/06). Cleonice fala que 27 
este é um ano atípico, haja vista a demanda de serviço da Secretaria de Assistência Social 28 
devido às Conferências. Ressalta que a equipe é reduzida, não conseguindo fazer tudo em 29 
tempo hábil. Cleonice fala que mesmo com o preenchimento desses instrumentais, não se 30 
percebe grandes mudanças na política no âmbito estadual. Veralúcia Clivati Martins diz que 31 
essas previsões são importantes porque, caso o Ministério de Desenvolvimento Social – 32 
MDS, resolva desenvolver alguma modalidade, o estado consulta esses instrumentais para 33 
deliberar o repasse de recursos aos Municípios. Senhor Chemim corrobora a fala de 34 
Veralúcia, que continua falando sobre a necessidade da implantação no Município de uma 35 
República que atenda a demanda de 18 a 24 anos. Mediante as alterações que serão 36 
realizadas pela equipe da SEASO, Senhor Chemim coloca o PMAS em votação, o qual é 37 
aprovado por 13 votos. 2) Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão 2008 – 38 
A Secretária Executiva do CMAS, Shirla Patrícia Weber Sterchile, diz que os conselheiros 39 
devem ter claro que o Plano Municipal retrata as ações que serão realizadas no ano 40 
corrente e o Relatório de Gestão informa todas as ações que foram executadas no ano 41 
anterior. Cleonice começa sua explanação sobre o Relatório de Gestão. As alterações 42 
propostas pela plenária são: Área de Proteção Social Básica – Alterar item 18 de “CAOM 43 
Centro da Juventude” para “CAOM Centro de Convivência”; Área de Proteção Social 44 
Especial – Veralúcia diz que o quadro da População Atendida em Média e Alta 45 
Complexidade terá que ser revisto, porque os dados inseridos no sistema não foram salvos. 46 
Cleonice esclarece que estão contemplados os dados governamentais e não 47 
governamentais. Veralúcia diz que as entidades repassam apenas os dados numéricos e 48 
que há entidades que nem isso informam, e que esses números não refletem o número de 49 



atendimentos que foram feitos. Shirla diz que os Relatórios Mensais são enviados 50 
mensalmente, mas o Conselho não tem conseguido analisá-los. Destaca que essa entrega é 51 
prerrogativa para que as entidades mantenham inscrição/registro nos Conselhos. Deve-se 52 
rever o número de atendimentos e população atendida; rever também o número de 53 
atendimentos de Alta Complexidade, referente às entidades; rever situação dos EURECAS, 54 
se serão considerados na área de Proteção Social Básica ou Especial. Veralúcia destaca 55 
que os EURECAS atendem crianças inseridas no Programa PETI, por isso deveriam estar 56 
previstos apenas na Proteção Social Especial. Veralúcia se compromete a diferenciar o 57 
público que é atendido na PSB e PSE. Relembra que em 2008 o público atendido pelos 58 
EURECAS era somente PETI. No quadro que retrata o Financiamento, considerar o Piso 59 
Fixo de Média Complexidade II, que não está incluso; rever o executado pelo Piso Fixo de 60 
Média Complexidade I, no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais); verificar se o 61 
convênio com o Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, no valor de R$ 25.000,00 62 
(vinte e cinco mil reais) foi incluído. Janete explica que o Piso Básico de Transição é o 63 
ASEF, Piso Básico Fixo é CRAS, Piso Básico Variável é Agente Jovem/Projovem, Piso de 64 
Transição de Média Complexidade é RBC, Piso Fixo de Média Complexidade é 65 
enfrentamento à violência – CREAS, Piso de Alta Complexidade I é Recanto da Criança. 66 
Veralúcia diz que não se pode afirmar no Relatório que existe um Sistema de Informação, 67 
Monitoramento e Avaliação. Cleonice diz que existe sim um sistema de informação que não 68 
é informatizado. Janete diz que tem que se discutir o que é um Sistema de Informação. A 69 
plenária diz que o Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação deve ser munido de 70 
instrumentais que possibilitem a visualização de dados que dêem respaldo para direcionar 71 
as ações da Política. Propõe-se alterar para “não” a resposta em todos os campos que 72 
questionam sobre o Sistema de Monitoramento; no campo que trata dos Benefícios 73 
Eventuais, deve-se especificar o valor do Auxílio Natalidade; nos campos que questionam 74 
se há regulamentação para o repasse de cestas básicas, distribuição de cobertores/roupas 75 
e passagens, responder “não”; no campo que questiona a respeito das Comissões do 76 
CMAS, incluir a alternativa “outros”. Ressalta-se que serão feitas as correções no Relatório 77 
de Gestão. Shirla diz que na questão que pergunta se as deliberações do CMAS são 78 
cumpridas pelo Poder Público, coloca-se “sim”, mas com uma ressalva na Resolução do 79 
CMAS. Senhor Chemim diz que não se deve fazer ressalvas ao Relatório, mas se as 80 
alterações que foram propostas forem feitas, os instrumentais serão aprovados. Após 81 
explanação, o Relatório de Gestão é aprovado por 10 votos. 3) Apreciação e deliberação 82 
quanto à solicitação do CAOM – Assunto retirado da pauta por solicitação da entidade. 4) 83 
Assuntos gerais – O conselheiro Pedro Maria Martendal de Araújo, fala do “Arraiá da 84 
APAE”, que acontecerá no dia 27/06 e convida todos os conselheiros a participarem do 85 
evento, pedindo a colaboração de todos na divulgação. Shirla fala do convite para 86 
capacitação que está sendo organizada pelo Conselho do FUNDEB e SEMED, que 87 
acontecerá no dia 03/07/2009. O CMAS dispõe de 20 vagas para o evento. Janete diz que 88 
este convite também está sendo estendido às entidades. Shirla fala também da realização 89 
das Pré-conferências da Assistência Social, que acontecerão no próximo sábado, dia 27/06. 90 
A conselheira Christiani Cassoli Bortoloto Lopes fala que nos CRAS estão sendo realizadas 91 
as inscrições para o PROJOVEM Adolescente. Pede que todos divulguem essa informação. 92 
Não havendo mais nada a ser tratado, o Vice-presidente do CMAS encerra a reunião às 17:12 93 
horas. Eu, Cláudia Caldas Assunção Martin, lavro a presente ata que, após lida e aprovada, será 94 
assinada por mim e pelo Vice-presidente. 95 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




