
 

 

 

 

Aos doze dias do mês de junho de 2008, aconteceu a reunião ordinária do CMAS, às 08:34. 1 

Vanderlei dá as boas vindas e passa a palavra a Elza, coordenadora da entidade CAOM, que dá 2 

as boas vindas aos conselheiros e diz que é um prazer receber o Conselho. 1) Ata – Santo faz 3 

uma correção na linha 146. Vera faz correção na linha 153. Vanderlei coloca a ata em votação, 4 

a qual é aprovada por 11 votos. Solicita se há alguma inclusão de pauta. Janete fala da 5 

solicitação da inclusão do saldo remanescente do Sentinela, Oficio do PROVOPAR, e Ofício 6 

(Vera)., retirada dos pontos de pauta. 2) Substituiçao de conselheiros -  Daniela por Neiva, e 7 

Neiva por Salete. 3) Substituiçao de conselheiros nas comissões – Comissão de Projetos, fica a 8 

Neiva; Comissão de Finanças, fica Sandra, e Neiva’; Comissão de PSB – Marcos sugere o nome 9 

de Sofia; Comissão de PSE – fica a Rosângela; Comissão de Comunicação – Márcia aceita a 10 

indicação. 4) Inscrição da LBV – Janete lê o Parecer que... Vanderlei passa a palavra a 11 

Francielle que a entidade agora readequou os programas dentro da Política. Janete fala que o 12 

prazo de 06 meses se dá por causa da necessidade do Conselho monitorar o  desenvolvimento 13 

dos programas. O Parecer é aprovado por 13 votos. 5) Cartilha do Programa RBC – Janete lê o 14 

Parecer que... Maria de Lourdes questiona se é uma cartilha ou um informativo. Solicita que 15 

nestes casos, o material seja enviado com antecedência para análise. Questiona se é válido 16 

investir recursos neste informativo. Veralúcia diz que por causa de divergências de 17 

interpretação, solicitou parecer do MDS. Sugere a retirada do assunto de pauta e diz 18 

apresenta-lo novamente quando tiver esse parecer do MDS. Marcos diz que quem deve dar 19 

esse parecer é a SECOM e não o MDS. Fala que a equipe foi orientada de que não poderia fazer 20 

esse projeto com recursos federais. Marcos disse que a Controladoria foi consultada e também 21 

vetou a publicação mesmo com recursos livres do Município. Veralúcia diz que esse veto deve 22 

ser em conseqüência do ano eleitoral. Diz que a legislação é questão de interpretação, e se o 23 

parecer for favorável, a cartilha será reapresentada ao Conselho. Marcos lê o parecer do 24 

Tribunal Superior Eleitoral sobre dois projetos apresentados que foram vetados por se 25 

entender que por se tratar de ano eleitoral, por constar a logo do Governo Federal, o que 26 

configuraria propaganda para o candidato. Vera reitera que a cartilha já vem sendo elaborada 27 

há um ano. Vanderlei diz que deve-se buscar todos os pareceres necessários e depois o 28 

Conselho volta a discutir o assunto. Santo diz que a consulta deve ser feita por causa do ano 29 

eleitoral, mas diz que não faz nenhuma ressalva quanto ao conteúdo da cartilha. Diz que 30 

melhor seria se fosse financiada com recursos federais e não municipais. Vanderlei diz que 31 

deve se buscar a legalidade. Marcos diz que a prestação de contas do Sentinela foi reprovada 32 

por causa da  confecção de uniformes e confecção de cartilha com propaganda institucional. 33 

Veralúcia diz que não sabia desse fato. Maria de Lourdes diz que é função da comissão 34 

levantar esses questionamentos para que tudo seja feito dentro da legalidade e o Conselho 35 

não seja questionado. Vanderlei coloca em votação a retirada do  assunto, a qual é aprovada. 36 

Vanderlei também coloca em votação o fato de que a solicitação de inclusão de pauta seja 37 

feita com no mínimo 05 dias úteis de antecedência. Vera diz que muitas das solicitações de 38 



inclusão se dão pelo fato da necessidade de prazo curtos do Estado. Santo diz que os recursos 39 

poderão ser  perdidos por causa dessa determinação do Conselho. Janete diz que o Conselho 40 

nunca se negou a fazer reuniões extraordinárias quando há necessidade. Vanderlei diz que 41 

esse prazo de 05 dias deve ser respeitado quando das reuniões ordinárias. Santo questiona se 42 

esses 05 dias é para a Comissao analisar. Vanderlei esclarece que esses 05 dias serem para a 43 

solicitação de inclusão de pauta, e que se houver urgência urgentíssima o Conselho será 44 

flexível e chamará reunião extraordinária. Vanderlei coloca esse ponto em votação, o qual é 45 

aprovado por unanimidade. 6) Utilização de saldos remanescentes do Programa RBC -  Janete 46 

lê o Parecer que... Marcos questiona a definição de “dirigentes de cegos”. Janete lê o objetivo 47 

do projeto. Vera lembra que esse curso acontecia com os recursos do município, mas que por 48 

causa da redução no repasse mensal, há essa parceria com o RBC e utilização de recursos 49 

federais. Santo diz que a palavra movimento pode dar margem a interpretações erradas. 50 

Marcos diz que esses cursos nunca foram financiados com recursos municipais. Diz que o foco 51 

do projeto não está correto, por que a parceria com o RBC se daria para a realização de fóruns 52 

e seminários abertos e não para formação de grupos fechados. Janete resgata o objetivo da 53 

entidade ACADEVI que é capacitar os seus membros na busca pelos seus direitos. Diz que esse 54 

sempre foi o foco da entidade. Marcos diz que o questionamento se dá quanto à fonte de 55 

recurso, e o recurso do RBC é para a reabilitação baseada na comunidade. Vanderlei diz o que 56 

parece que há discordância interna na secretaria. Vanderlei diz que o que deve ser votado é o 57 

parecer da Comissao. Cândida corrobora a posição  de Vanderlei. Marcos discorda dizendo que 58 

a Assembléia também é deliberativa. Vera retira o assunto de pauta. Santo diz que o Conselho 59 

pode deliberar, mas é importante que se saiba exatamente o que está sendo deliberado. Que 60 

tudo seja feito com segurança, e se houver a necessidade de buscar pareceres, que se busque. 61 

Ellarita diz que os assuntos ao serem tragos para a Comissao devem ser esgotados 62 

antecipadamente pelos técnicos da secretaria, uma vez que os conselheiros não têm 63 

“obrigação” de conhecer esses meandros técnicos. Marcos esclarece que não é pelo fato dVe 64 

se ter recursos federais a serem gastos, que eles devem ser gastos de qualquer forma. Fala da 65 

necessidade de consciência no gasto do dinheiro público. Vanderlei coloca a proposição de 66 

Vera em votação, 9 a favor, 1 abstenção (Marcos). 7) Utilização de saldos remanescentes do 67 

Programa PETI (EURECA I e II) – Janete lê o parecer que... Vanderlei coloca o Parecer em 68 

votação o qual é aprovado. 8) Solicitação da entidade APMI (máquina de costura) – Janete diz 69 

que não um Parecer, mas  informa que . Marcos diz que a Secretaria cederá a máquina à 70 

entidade, o que está pendente é somente o Termo de Cessão de Uso. 9) Utilização de recursos 71 

remanescentes do CREAS I (Sentinela) – Janete lê o parecer que... Reforça que conforme a 72 

portaria para reprogramar a utilização do saldo remanescente, o Conselho tem que referendar 73 

que o programa foi executado e que a utilização dos saldos é necessária. O Parecer e 74 

aprovado. 10) Solicitação do PROVOPAR – Janete lê o ofício da entidade e logo após lê o 75 

Parecer que... Marcos diz que o TC parte do pressuposto que encargos trabalhista, vale 76 

transporte e encargos sociais sejam contra partida das entidades. Vanderlei diz o PROVOPAR 77 

será oficiado e será anexado o parecer do TC. Ellarita diz que esse parecer foi fácil de fazer por 78 

se ter respaldo dos técnicos da SEASO. Vera diz da necessidade então de se convocar o 79 

administrativo para todas as reuniões. Janete diz que Marcos faz parte desta Comissao. 80 

Marcos explica o porque de não ter estado na reunião. Santo diz que o Conselho não deveria 81 

ter sido consultado sobre essa questão do PROVOPAR, porque poderia ser oficiado pelo 82 

administrativo da SEASO. Elza questiona o que fazer se não há dinheiro para os encargos 83 



sociais. Marcos diz que terá que ser negociado com o TC um período de transição com as 84 

entidades, mas que as entidades tem que ter capacidade de manutenção financeira para 85 

executar o objeto do convênio. Cândida discorda de Santo e acha que o Conselho deve ser 86 

consultado sim. Janete reitera que o oficio foi enviado ao Conselho, daí a necessidade da 87 

deliberação. Marcos esclarece à plenária que ele sempre é solicitado por ter um bom 88 

conhecimento, e diz que a controladoria do município está à disposição para quaisquer 89 

esclarecimentos caso haja alguma dúvida, e que quando essas dúvidas ele também procura 90 

pesquisar e se reiterar das normativas. O Parecer é aprovado por 12 votos. 11) Informes – 91 

APAE, Janete lê o oficio da SEASO que trata do impedimento do repasse de recursos à entidade 92 

APAE. Lar dos Bebês – Janete lê o oficio que enviado pela SEASO que... Informe sobre o 93 

Sentinela... Vanderlei fala ainda do calendário das reuniões descentralizadas e já convida a 94 

todos para a próxima reunião que será no CEI Coração de Maria. Agradece a acolhida da 95 

entidade CAOM. Marcos diz ainda que a entidade APAE deve manter o conselho e a secretaria 96 

informada quanto a situação. Marcos diz que se os recursos permanecerem sem 97 

movimentação na conta por 90 dias, automaticamente será encerrado o convênio. Vanderlei 98 

solicita ao Secretário que faça o encerramento da reunião. Santo fala da entidade e diz que o 99 

espaço que está sendo utilizado foi reformado com recursos do FIA Municipal. Encerra-se a 100 

reunião às 10:15. 101 
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