
Aos treze dias do mês de março de 2008, às 08:30 horas, aconteceu a Reunião 1 
Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, com a presença de seus 2 
membros para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1) Deliberação e aprovação 3 
da ata da reunião anterior (14/02/2008); 2) Solicitação da entidade CAOM para 4 
utilização de saldos remanescentes ASEF 2007; 3) Informes: Justificativa da 5 
entidade CAOM, Ofício da entidade APAE, Licença Sanitária e de Corpo de 6 
Bombeiros dos programas municipais, Instalações dos CRAS; 4)Assuntos 7 
gerais. O Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, dá início à reunião, 8 
agradecendo a presença de todos. Questiona se algum Conselheiro gostaria de 9 
incluir algum ponto de pauta, solicitando a inclusão de ponto de pauta: Ofício de 10 
solicitação da entidade CEMIC, que passa a ser o ponto de pauta número 3. Discorre 11 
sobre o ponto de pauta 1) Deliberação e aprovação da ata da reunião anterior 12 
(14/02/2008) – Vanderlei questiona se há alguma ressalva. Janete faz ressalva na 13 
linha 105, onde se lê “laudo”, leia-se “licença”. Prosseguindo propõem a deliberação 14 
sobre a ata da reunião anterior, que foi enviada a todos com antecedência, a qual é 15 
aprovada por unanimidade. Deliberando sobre o assunto de pauta: 2) Solicitação da 16 
entidade CAOM para utilização de saldos remanescentes ASEF 2007 – Janete lê 17 
o parecer da Comissão de Projetos e Finanças, referente à Solicitação da entidade 18 
CAOM para utilização dos recursos remanescentes do ASEF 2007. Santo fala que 19 
em 2007 já foi utilizado verba remanescente na entidade CAOM, a qual foi “muito 20 
útil”. Esclarece que é um dinheiro muito bem aplicado, e parabeniza o Conselho por 21 
repassar esses saldos. Janete fala que este recurso remanescente deve ser utilizado 22 
pela entidade, caso contrário ele deverá ser devolvido aos cofres da União, pois não 23 
pode ser reutilizado pelo Município. O Presidente propõe a aprovação do Parecer, o 24 
qual é aprovado por unanimidade. 3) Ofício de solicitação da entidade CEMIC - 25 
Janete esclarece que como a entidade apresentou o ofício no final da tarde de 26 
ontem, não houve tempo hábil para o assunto entrar em pauta e ser analisado pela 27 
Comissão de Finanças conforme procedimento habitual, prosseguindo lê o ofício 28 
n°028/2008. Vanderlei pede que a conselheira Maria de Lourdes representante da 29 
entidade CEMIC, exponha o assunto do ofício à plenária. Maria de Lourdes fala que 30 
essa subvenção é utilizada para folha de pagamento, e quando receberam o 31 
pagamento da parcela de janeiro junto com a de fevereiro já havia sido efetivado o 32 
pagamento dos funcionários do mês de janeiro, e não havendo a possibilidade de 33 
reembolso, a entidade solicita a reutilização desse saldo remanescente na compra 34 
de material pedagógico. Esclarece que foi uma falha da entidade ter entregado 35 
apenas ontem o ofício à Secretaria Executiva dos Conselhos, mas pede que os 36 
conselheiros entendam a necessidade da aprovação dessa solicitação. Marcos fala 37 
que da parte técnica não há nenhum problema em aprovar esta solicitação. Diz que 38 
em reunião de comissão ficou decidido que as solicitações de alteração do plano de 39 
trabalho e aplicação das entidades poderão estar sendo feitas através de ofício, 40 
visando à praticidade e agilidade do trabalho e da burocracia. Vanderlei sugere que a 41 
solicitação da entidade seja aprovada com a seguinte ressalva: que até sexta-feira 42 
desta semana, seja entregue uma relação do material a ser adquirido com o saldo 43 
remanescente. Maria de Lourdes garante que até sexta-feira desta semana será 44 
entregue a relação dos materiais pedagógicos ao Conselho. O presidente propõe a 45 
votação referente à solicitação da entidade CEMIC, a qual é aprovada por 46 
unanimidade. 4) Informes: 4.1 Justificativa da entidade CAOM, 4.2 Ofício da 47 
entidade APAE, 4.3 Licença Sanitária e de Corpo de Bombeiros dos programas 48 
municipais, 4.4 Instalações dos CRAS -  4.1 Janete lê o oficio n° 026/2008 da 49 
entidade CAOM o qual justifica a perda do prazo para apresentação das alterações 50 
estatutárias. Santo fala que ficou surpreso e diz que desconhecia as deliberações a 51 
respeito da entidade, mas está no aguardo de parecer jurídico e se preocupa com o 52 



atendimento as crianças, porém tudo deverá ser feito conforme a lei. Vanderlei fala 53 
que ocorreu uma reunião com o prefeito, que acarretou na apresentação desta 54 
justificativa por parte da entidade.  Santo fala que “se o Conselho não achar viável o 55 
funcionamento da entidade CAOM, as portas da entidade serão fechadas”. Diz que 56 
na mesma reunião realizada com o prefeito, foi proposto para que a prefeitura 57 
assuma o serviço do CAOM, mas esta proposta se torna impraticável sendo que o 58 
mandato do prefeito se encerra este ano e não há tempo hábil, sendo também que o 59 
Município não tem condições de suprir totalmente o serviço da entidade. Vanderlei 60 
fala que deve aguardar o parecer jurídico, para mudança do estatuto da entidade. 4.2 61 
Janete lê o oficio 047/2008 da entidade APAE, sobre a renovação de convênio Casa 62 
Lar, e esclarece para todos os conselheiros presentes que junto ao ofício veio anexo 63 
uma minuta de convênio, que foi discutida em reunião de Comissão de Projetos e 64 
Finanças com a entidade APAE, fala que uma das alterações requeridas é a redução 65 
da subvenção mensal, relata que na reunião questionaram aos representantes da 66 
entidade presentes o porquê desta alteração, onde como resposta eles esclareceram 67 
que a redução do repasse mensal provém da exclusão da folha de pagamento do 68 
plano de trabalho, pois eles requerem que o Município ceda os funcionários para à 69 
Casa Lar, sendo que os encargos trabalhistas do cargo de Mãe Social é um ônus 70 
desproporcional à entidade, também esclarecem que é inviável para a mesma 71 
atender a demanda do Município. Diz que segundo o SUAS (Sistema Único de 72 
Assistência Social) a entidade deve atender a demanda do Município, pois não pode 73 
ocorrer segregação, tanto que a APAE já perdeu algumas emendas parlamentares 74 
devido à segregação. Daniela fala que não tem possibilidade do Município ceder 75 
esses funcionários, sendo que o cargo de Mãe Social não tem previsão no Plano de 76 
Cargos e Salários do Município. Janete fala que a entidade revogou a proposta 77 
através do que é lido no oficio n°066/2008 referente ao parecer da reunião. Vanderlei 78 
fala que a Comissão pretender ir à entidade, analisar as ressalvas da mesma. 4.3 79 
Marcos fala que hoje já estão sendo instalados os extintores nos programas do 80 
Município, e que já foi realizado o projeto para as mudanças necessárias, mas que a 81 
grande dificuldade está no programa Eureca II, pois ainda não se chegou ao um 82 
consenso sobre a construção do refeitório do mesmo. Vanderlei fala que 83 
“infelizmente”, o tempo hábil vai acabar e diante do entrave burocrático o refeitório 84 
não vai poder ser construído. Santo fala que o Prefeito ainda não tem conhecimento 85 
desta situação, e o que realmente existe é um entrave técnico, pois há recurso para 86 
a construção, mas há “medo dos profissionais de que ocorra um desbarrancamento 87 
no local”. Diz que o problema que ocorre com os computadores requeridos, é que a 88 
empresa que ganhou o pregão de licitação não possui os equipamentos para 89 
entregar. Rosângela fala que se até amanha não chegar nenhum equipamento desta 90 
empresa, a licitação vai passar para a empresa subseqüente, o problema neste caso 91 
é que como já se passou um período desde a licitação, pode ser que a segunda 92 
empresa se recuse a entregar os computadores ao mesmo valor, ou também que 93 
não tenham disponível o equipamento. Diz que deve ser feito o talude no Eureca II, 94 
para verificar em qual local vai ficar o refeitório. Vanderlei, fala da extrema 95 
necessidade de agilizar esse processo, sendo necessário a construção deste 96 
refeitório. 4.4 Santo esclarece que o CRAS Sul ficou um período sem luz, devido a 97 
um fio de luz que estava com problema, mas que já foi solucionado, e ao problema 98 
dos alarmes, passa a palavra a Marcos que vai fazer o parecer técnico da situação. 99 
Marcos fala que em relação à construção dos CRAS, já foi dada entrada nos projetos 100 
para conclusão das obras, e que um dos CRAS já esta em construção, os outros 101 
ainda necessitam de licitação, sendo que a intenção da SEASO é de se construir os 102 
quatro CRAS ainda este ano. Diz que em relação ao CRAS Oeste, que ainda não 103 
conseguiu receber a mudança de seus equipamentos, ocorre pela falta de segurança 104 



que se encontra no local, que ainda não possui grades e nem alarme. Diz que a 105 
instalação do alarme está complicado por causa da burocracia, pois hoje para 106 
contratar uma empresa de alarme deve-se englobar o serviço com todas as outras 107 
Secretarias do Município, por isso as solicitações de instalação de alarmes de um 108 
mês atrás estão exatamente como foram encaminhadas. Vanderlei reivindica em 109 
nome do Conselho, que o próximo CRAS a ser instalado seja novamente no bairro 110 
Santa Cruz, já que o que se situa lá será transferido para o bairro 14 de novembro. 111 
Marcos fala que a demanda do bairro 14 de novembro é maior por isso ocorrera esta 112 
mudança, mas que futuramente serão construídos novos CRAS, e há possibilidade 113 
de ser construído no bairro Santa Cruz. 4)Assuntos Gerais – Janete fala do convite 114 
do Instituto Alfredo Kaefer, para comemoração de um ano do Projeto Fortalecimento 115 
a Família e de existênciada horta comunitária, que ocorrerá segunda feira 09:00 no 116 
bairro Brasmadeira anexo ao Seminário. Janete fala que a entidade ACAS oficiou o 117 
Conselho sobre a mudança de presidente, sendo a atual presidente Rosa Maria 118 
Bernardi. Fala que ontem saiu o edital do Conselho Tutelar, e segunda-feira estarão 119 
abertas às inscrições para os candidatos a conselheiros. Janete fala que seria 120 
interessante que toda semana a comissão de projetos se reunisse para analisar os 121 
estatutos das entidades, e pergunta se há esta possibilidade, e qual dia seria 122 
possível. Rosangela fala que a comissão que vai analisar esses estatutos deve 123 
recebe-los previamente. Marcos fala que se deve ter uma instrução jurídica. Janete 124 
fala que o foco de análise deve ser a compatibilidade das entidades com o SUAS, o 125 
público alvo, a diretoria, pois não compete a Comissão atentar à questão jurídica. 126 
Janete sugere quinta feita, proposta aceita pela Comissão. Santo informa que neste 127 
momento esta acontecendo na AMOP, uma reunião referente à Conferência do 128 
Idoso, e que à tarde estará ocorrendo na SETP, e faz um “apelo” aos representantes 129 
das entidades, para participar da reunião e da conferência, pela extrema importância 130 
da mudança da lei do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, que hoje 131 
não é paritaria, pois caso contrário o CMDI estará desaparecendo, e que também 132 
participem das reuniões ordinárias do CMDI, para que venha somar as necessidades 133 
do mesmo. Marcos convida os conselheiros para participar de uma capacitação para 134 
as entidades no dia 27 e 28 de março das 08:30 as 11:00, referente a resolução 135 
03/06 do TCE. Fala que é imprescindível a participação dos conselheiros 136 
principalmente da comissão de orçamento e finanças, para que adquiram  mais 137 
subsídios para questionar as prestações de contas. Não havendo mais nenhum 138 
assunto a ser tratado, o Presidente do CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, encerra a 139 
reunião às 09:45 horas. Eu, Ana Paula Zorik lavro a presente ata que, após lida e 140 
aprovada, será assinada por mim e pelo presidente.   141 


