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ATA 209 

DATA  

 
09/02/2012     14:00h 

LISTA DE PRESENÇAS 

 

Presidente:  Carla Maria Di Piero Mendes.  

Conselheiros Titulares Governamentais: 

Secretaria Municipal de Assistência Social: Regina Rosa 

Pedroso Rosa e  Ana Seres de Souza Leite 

Fundação Proamor:  Vera Lúcia dos Santos Pereira 

 Secretaria Municipal de Saúde: Ângela Maria Barszcz 

Conselheiros Não Governamentais Titulares: 

Entidades de Proteção Especial de Alta 

Complexidade:Luci Biscaia 

Entidades de Proteção Especial de Média Complexidade: 

Cilmara de Fátima Buss de Oliveira 

 Profissionais da Área: Erica Francine Pilarski Clarindo e  

Ana Tereza da Cruz Entidades de Proteção Social 

Básica: Luiz Cezar da Silva e Silvana de Lurdes de Sá 

Ferreira 

Usuários da Assistência Social:  Ana Cristina Duda.  

Conselheiros Governamentais Suplentes: Secretaria 

Municipal de Assistência Social:  Sandra Regina Wichert 

Cisco 

 Fundação Proamor:Maria de Fátima Juskow Fiebig 

 Secretaria Municipal de Educação: Silvana do Rocio 

Szeremeta 

Conselheiros Não Governamentais Suplentes: 

Entidades de Proteção Social Básica: Marcelo Safraid 

Usuários da Assistência Social:  Joanito Machado. 

PAUTA 

 

1- Aprovação da Ata nº 208;  

2-  Informes Gerais;  

3- Nova Diretoria do SOS; 

4- Apreciação do parecer da Comissão de Monitoramento 

e Avaliação de Projetos sobre a renovação dos convênios 

do SUAS para 2012;  

5-Apreciação do parecer da Comissão de - 

Acompanhamento do Fundo Municipal de Assistência 

Social sobre a movimentação financeira do Fundo; 

 6-Apreciação do parecer da Comissão de Documentação 

e Cadastro sobre as solicitações de inscrição no CMAS. 
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ENCAMINHAMENTOS ITENS DA PAUTA 

 

 

1- Aprovação da Ata nº 

208 

 

Ata 208 Aprovada com algumas alterações 

 

2- Informes Gerais -Reunião de Capacitação para os  conselheiros:  dia 28 

de fevereiro a partir das 13h30min. 

- dia 1º de março reunião de posse dos novos 

conselheiros e eleição da nova diretoria; 

- envio de ofício aos Secretários Municipais solicitando a 

indicação de novos conselheiros governamentais, com a 

orientação do CNAS sobre a possibilidade de uma única 

recondução de conselheiro; 

-solicitação se desligamento  das conselheiras Vera Lúcia 

dos Santos Pereira e Maria de Fátima J. Fiebig, devido à 

incompatibilidade de horários e compromissos 

profissionais; 

-solicitação de desligamento do conselheiro Valério 

Dellalibera por estar fora do Brasil, impossibilitando sua 

participação. 

- solicitação do Escritório Regional da SEDS da indicação 

de responsável pelo acesso aos sistemas de informação 

do Governo Estadual, visando à aprovação de Planos e 

Relatórios pelo Conselho. Indicação da Secretária 

Executiva Carla Bührer Salles Rosa. 

- análise da solicitação de doação de veículo para a 

entidade Asilo São Vicente de Paulo, considerada a 

necessidade da instituição, porém, não havendo a 

disponibilidade de verbas no FMAS para este fim, foi 

resolvido informar sobre a ausência de recursos 

financeiros para o atendimento da solicitação 

3-Nova Diretoria do SOS 

 

- leitura da ata da reunião do SOS onde foram eleitos os 

novos diretores, seguida da leitura do novo Estatuto da 

entidade. 

-formada uma comissão especial para análise dos 

documentos do SOS, sendo que farão parte desta 

comissão os conselheiros Marcelo Safraid e Luci Biscaia, 

o advogado do SOS Sr. Lineu e  demais conselheiros que 

quiserem participar, marcada reunião para o dia 

14/02/2012. 
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4- parecer da Comissão 

de Monitoramento e 

Avaliação de Projetos 

sobre a renovação dos 

convênios do SUAS para 

2012  

 

A comissão analisou a renovação dos convênios com 

recursos do co-financiamento federal do SUAS referentes 

ao Piso de Alta Complexidade para 2012, sendo: a) Asilo 

São Vicente de Paulo: valor mensal de R$ 2.200,00 – 

será realizada visita institucional para averiguar as 

informações fornecidas pela entidade do Relatório de 

Monitoramento 2011 e as alterações na diretoria da 

entidade; b) Lar das Vovozinhas: valor mensal de R$ 

2.750,00; c) Colméia Espírita Abegail: valor mensal de R$ 

1.650,00; d) Instituto João XXIII: valor mensal de R$ 

2.168,45; e) Francisclara Resgate da Criança: valor 

mensal de R$ 1.500,00; f) Casa Santa Luiza de Marillac: 

valor mensal de R$ 1.500,00; g) APAM – Associação de 

Promoção à Menina: valor mensal de R$ 1.250,00. 

Quanto aos recursos do Piso de Transição da Média 

Complexidade, a comissão propôs o envio de um ofício 

para todas as entidades conveniadas solicitando a 

manifestação do interesse e envio de projetos para este 

conselho até 24/02. Os conselheiros aceitaram a 

proposta e decidiram que o ofício deverá ser enviado a 

todas as entidades conveniadas que recebem recursos 

de co-financiamento federal. 

5- parecer da Comissão 

de Acompanhamento do 

Fundo Municipal de 

Assistência Social sobre 

a movimentação 

financeira do Fundo 

A comissão apreciou o projeto de aquisição de casas 

para situações de emergência discutida na reunião 

anterior. 

Analisado pela comissão o relatório financeiro referente 

ao mês de dezembro de 2011, sendo definida a 

devolução de saldos referentes a recursos de bolsas 

(Agente jovem e Peti) que não podem ser 

reprogramados, cabendo ao CMAS o envio de ofício ao 

gestor recomendando esta devolução.  

Discutido o saldo bancário total do ano de 2011 que ficou 

em R$ 1.917.395,12 sendo que destes recursos ainda 

não foram descontados os restos a pagar e as 

devoluções das bolsas. Analisados ainda os empenhos 

emitidos no mês de dezembro, tendo corrido dentro da 

normalidade. Informado também o valor total do 

orçamento do FMAS para 2012 que é de R$8.413.622,16. 

6- Parecer da Comissão 

de Documentação e 

Cadastro sobre as 

a) Recanto Fraterno Apóstolo Anônimo: solicitação de 

inscrição indeferida por tratar-se de uma entidade com  

atividades de caráter espiritual,  sem ações de 
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solicitações de inscrição 

no CMAS. 

 

assistência social conforme  a legislação; 

 b)Instituto João XXIII: solicitou renovação da inscrição e 

apresentou documentos, ficando deferida a inscrição nas 

modalidades de Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos e Acolhimento Institucional;  

c) APPDF – Associação Pontagrossense de Portadores 

de Deformidades Faciais: apresentou documentos, 

relatórios e plano de ação, constando-se que as 

atividades realizadas pertencem à área da saúde. A 

comissão decidiu pela realização de visita institucional;  

d) Congregação Irmãs da Caridade Sob os Auspícios de 

São Vicente de Paulo/ Casa de Abrigo para Mulheres 

Deficientes: entidade que está sendo instituída devido 

aos problemas ocorridos com a Associação dos 

Deficientes Físicos e Mentais Vila Velha apresentou 

estatuto e CNPJ, sendo aprovada a inscrição tanto na 

comissão como na plenária, devido à demanda do 

atendimento.  

e) proposta  visita da Comissão para a instituição Santa 

Terezinha, que não é inscrita no CMAS, mas faz 

atendimento em regime de abrigo para pessoas idosas, 

havendo a necessidade de fiscalização por este 

Conselho.  
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