
 

 
 
 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
04/12/2009 

Aos quatro dias do mês de Dezembro de 2009, reuniu-se na Sala da 1 

Secretaria Executiva dos Conselhos, as 08h34m o Presidente e os 2 

membros do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social para 3 

tratarem do seguinte assunto: 01) Questionário do Demonstrativo 4 

Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Sistema Único de 5 

Assistência Social ano 2008.  O presidente Vanderlei Augusto da Silva 6 

inicia a reunião dando as boas vindas a todos. O Conselheiro e Gerente 7 

Administrativo da Secretaria Municipal de Assistência Social, Marcos 8 

Antonio Rodrigues Pinheiro explica que o MDS – Ministério de 9 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome fez a análise dos Fundos 10 

Remanescentes de 2008; que a Seaso havia encaminhado justificativa, 11 

mas não foi aceito; que neste momento o MDS enviou apenas este 12 

questionário de 2008, mas que está sendo realizado um levantamento 13 

desde o ano de 2005, que provavelmente a Seaso venha a receber 14 

outros Questionários de anos anteriores à 2009. O Conselheiro e 15 

Secretário de Assistência Social, senhor Rosaldo João Chemim, explica 16 

que a Secretaria se reuniu com as Coordenadoras dos Programa de 17 

Proteção Social Básica e de Média e Alta Complexidade e o Gerente 18 

Administrativo da Seaso, analisaram e responderam a parte de 19 

competência da Secretaria, ou seja, do gestor, mas é necessário que o 20 

CMAS responda a sua parte  para que o mesmo seja Validado. Para 21 

tanto, a Secretaria Executiva disponibiliza o notebook conectado via on 22 

line com acesso ao SUAS WEB e Marcos apresenta através de data 23 

show, o referido Questionário com as perguntas que o CMAS deve 24 

responder. Após alguns questionamentos e explicações a plenária então 25 

Valida o Questionário do Demonstrativo Sintético Anual da Execução 26 

Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social – SUAS 27 

referente ao ano de 2008, aprovando por unanimidade. Vanderlei 28 

questiona se o CMAS tem que emitir Resolução sobre o monitoramento 29 

e avaliação realizado em 26/11/2009 pela SETP – Secretaria do Estado 30 

Trabalho, Emprego e Promoção Social, o presidente fala que o CMAS 31 

participou da avaliação e monitoramento e estará acompanhando o 32 

Plano de Providência e que o município apresente assim que for 33 

entregue sem prejuizo à política de atendimento. Pede para Justa entrar 34 

em contato com a SETP, e verifique qual é o procedimento que eles 35 



esperam do CMAS. Justa então, conversa por telefone com a técnica da 36 

SETP Desiree que esclarece que o Plano de Providência tem prazo de 37 

seis meses para ser executado pelo município e diz também, que o 38 

Questionário de Avaliação e Monitoramento devera estar assinado pelo 39 

Prefeito Municipal Senhor Edgar Bueno e pelo presidente do CMAS até 40 

a data de 16/12/2009. Após os esclarecimentos referentes ao 41 

Monitoramento, Vanderlei fala da ausência de algumas Coordenadoras 42 

de Programas e Serviços da Seaso nos eventos da Secretaria, pois no 43 

dia da Avaliação e monitoramento muitas participaram somente no 44 

período matutino. Disse que as Coordenadoras devem vestir a “camisa 45 

técnica da Secretaria”. Nada mais havendo para ser tratado, o 46 

presidente encerra a reunião às 10h45m e eu Clarice Fruet lavro a 47 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo 48 

presidente.  49 
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