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Ata da 205ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, realizada no
dia 23 de Setembro de 2016, no Plenário Domingos Benvenutto Moletta – Câmara
Municipal de Vereadores, com início às 08h30min, conforme calendário oficial, para
deliberar a seguinte pauta: 1- Ata; 2- Expedientes; 3- SEMAS – Orçamento 2017; 4Comissões; 5- Outros; 6- Informes Gerais; e, 7- Próxima reunião: 14 de outubro de 2016. A
reunião foi aberta pelo presidente do CMAS Sr. Adilson Carvalho, que saudou os presentes
solicitando a alteração na ordem da pauta considerando a presença dos representantes da
Secretaria de Assistência Social, Sra. Cláudia Pereira, Adriana França e Okiro de Oliveira.
Houve a solicitação de pauta para que o CMAS tomasse ciência do orçamento 2017, bem
como, da redução de valores. A Sra. Claudia entregou cópia do quadro detalhado de
despesas – QDD, devidamente preenchido referente à Lei Orçamentária Anual – LOA para
o exercício 2017, contendo entre outras as necessidades não atendidas, valores e
finalidades

em

atendimento

à

solicitação

da

Secretaria

de

Planejamento

e

Desenvolvimento Econômico. A necessidade real da SEMAS para o próximo ano será de
R$ 29.361.709,01 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e um mil, setecentos e nove
reais e um centavo) tendo como disponibilidade orçamentária o valor de R$ 23.159.900,00
(vinte e três milhões, cento e cinqüenta e nove mil e novecentos reais), e, como déficit o
montante de R$ 6.201.809,01 (seis milhões, duzentos e um mil, oitocentos e nove reais e
um centavos). Tal dificuldade é justificada pela baixa arrecadação municipal considerando
a situação de crise econômica em que encontra-se o pais, bem como, a falta de repasses
do Governo Federal. O gestor fará o possível para manter os serviços prioritários e
emergenciais, considerando que o maior gasto é com a folha de pagamento dos
servidores.

Algumas

situações

previstas,

como

construções,

reformas

e

novas

contratações não poderão ser atendidas até a normalização dos recursos. Foram
realizados vários questionamentos por parte do colegiado, respondidas de forma
satisfatória pelos representantes da SEMAS, que encerrando a explanação, ausentaram.
Tal documento será encaminhado via email para os conselheiros. Retornando a pauta
inicialmente proposta, foram apresentadas as atas das reuniões 203 e 204, sendo que a
segunda sofreu alteração na redação, ambas aprovadas pelo colegiado. Seguindo, foram
apresentados os expedientes recebidos no período: Ofício nº 1880/2016 – SEMAS
encaminhando os relatórios de empenhos dos gastos efetuados com recursos do FMAS
referentes ao mês de agosto de 2016, encaminhado via email para o colegiado; email da
Secretaria Nacional de Assistência Social informando que o censo SUAS estará disponível
para preenchimento no período de 12 de setembro à 02 de dezembro, devendo ser
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aprovado no CMAS até 18 de novembro; Ofício nº 1858/2016 – SMS informando o
desligamento da servidora Bernadete Holtmann Celli, sendo substituída pela servidora
Carla Raquel Beatriz; Ofício nº 002/2016 – FOREAS convidando para o encontro
descentralizado do Fórum Regional de Assistência Social que acontecerá no dia 28 de
setembro, conforme programação encaminhada via email para o colegiado; Ofício nº
027/2016 do Patronato Santo Antonio comunicando a impossibilidade da participação dos
representantes da entidade na reunião ordinária, porém o conselheiro suplente esteve
presente e representou a entidade. No próximo item, as comissões permanentes de
trabalho: 1- a comissão do Programa Bolsa Família não se reuniu no período. No último
encontro foram apresentados os sistemas utilizados para os participantes. Ainda, que estão
atendendo a uma ação do Ministério Público para a realização de cruzamento de dados
entre os beneficiários cadastrados e servidores públicos. Na busca ativa foi constatado
que, alguns não moram mais no município, outros estão excluídos da base de dados ou
desligados por estarem fora da renda estabelecida. Foram identificados alguns servidores
que receberam indevidamente, bem como, localizada uma candidata à vereadora. Depois
de concluso, as situações deverão ser encaminhadas ao CMAS para conhecimento e
devidas providências. 2- a comissão de Políticas Básicas está redigindo o Plano de Ação,
bem como, tem a proposta de alterar a lei de criação co CMAS, adequando com a
legislação atual. Tal demanda será apresentada ao colegiado posteriormente. O
conselheiro Raphael questionou sobre a regularização da utilização da unidade móvel, sem
parâmetro, já que é a primeira a ser instalada, e, sobre a avaliação da insalubridade do
equipamento. Será oficiado à SEMAS para os encaminhamentos necessários. A próxima
reunião ordinária, conforme calendário oficial acontecerá em 14 de outubro, com a
confirmação do FOMTSUAS. Nada mais a ser apresentado, o Sr. Presidente encerrou a
presente reunião. Eu, Luciana Maria Juliatto, lavrei a presente ata que será lida e aprovada.

