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ATA Nº 206/2013
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2013, nas dependências da Secretaria Municipal
de Assistência Social e Cidadania, às nove horas, aconteceu a reunião extraordinária do
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Os senhores conselheiros registraram sua
presença no livro específico para atas, que será lida e aprovada na próxima reunião. Nesta
assembleia estiveram presentes: Mára Macena de Oliveira, representando a Secretaria
Municipal de Assistência Social e Cidadania; Vanisa da Silva Raber, representando a
Secretaria Municipal de Habitação; Vinícius Grazziotin De Cezaro, representando a Secretaria
Municipal de Educação; Vanderléia Miranda, representando a Secretaria Municipal de
Finanças; Maria Isabel De Lucca, representando a Fundação Nova Vicenza de Assistência;
Márcia Inês Berti Georg, representando a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural –
ASCAR – EMATER; José Antonio Troitiño, representando a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE de Farroupilha; Elaine Zanella Bartelle, representando a
Associação de Pais e Amigos do Autista – AMAFA; Andréia Vieira dos Santos Pedra,
representando o Centro Educacional e Assistencial Fé e Ação – CEAFA; Jorge Cenci,
representando a União das Associações de Bairros – UAB; Vanderlúcia Fernandes de
Oliveira, representando o Instituto Maria Galbusera – Casa Mater Dei e as Sras. Simone
Biazus e Nádia Gelmini Crippa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social –
CREAS. A Sra. Vanderléia Miranda, Presidente do CMAS em exercício, saudou e agradeceu a
presença de todos. Na sequência ela leu a Ata Nº 205/2013, que foi aprovada por todos. Na
sequência, os conselheiros: José Antonio Troitiño, Vanderléia Miranda e Mára Macena de
Oliveira relataram acerca da X Conferência Estadual de Assistência Social, que aconteceu nos
dias 22 e 23 de outubro de 2013, em Santa Maria. Socializaram uma cópia das deliberações da
Plenária Final e informaram que a Sra. Rosemeri Barreto Argenta, representante do CMAS de
Farroupilha, foi eleita como delegada titular para participar da Conferência Nacional de
Assistência Social em Brasília, em dezembro de 2013 e o Sr. José Antonio Troitiño, foi eleito
delegado suplente. Logo após, a Sra. Mára Macena de Oliveira, Assistente Social do Apoio à
Gestão da SMASC, apresentou Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal de
Assistência Social – FMAS – Receita e Despesa 2014. Ela salientou que várias ações
propostas no Plano Plurianual da Assistência Social – PPA – 2014-2017 já foram incluídas
para o orçamento 2014. Dentre elas apontou: reforma do Centro de Convivência Idosos São
José, ampliação do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS I, Construção do
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, ampliação do quadro de
trabalhadores para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, ampliação dos recursos
para os Benefícios Eventuais da Política de Assistência Social e a implantação do CRAS III,
no Bairro 1º de Maio. O referido Plano foi aprovado por todos. O Sr. Jorge Cenci, Conselheiro
do CMAS, observa que os conselheiros devem ser informados das receitas e despesas
referentes ao FMAS, pois as responsabilidades e atribuições dos conselheiros são muito
grandes, alíás, ele coloca que considera que os conselheiros assumem responsabilidades sobre
tais aplicações. A Sra. Mára explica que existe a obrigatoriedade de análise do orçamento
referente ao FMAS para deliberação do CMAS, mas que existe outra parte do orçamento que

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Lei Municipal nº 3.331, de 11 de dezembro de 2007
ATA Nº 206/2013
refere-se a recurso livre, ou seja, do Município. Refere que assim que estiver pronto levará ao
conhecimento do CMAS. Ela salienta que nesta parte aparecem as subvenções e auxílios, os
quais são repassados para entidades que estão em processo de inscrição junto ao CMAS. As
Servidoras Simone Biazus e Nádia Gelmini Crippa, do Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS, estiveram presentes para prestar mais informações acerca da
execução do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, especialmente sobre o
instrumento “Gibi Turma da Mônica”. Elas colocaram que as famílias envolvidas com o PETI
recebem atendimento, via CREAS, através do Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Individuos – PAEFI. Relataram que estas famílias não estão sendo
atendidas em grupo específico, mas, que através do PAEFI, são atendidas de forma integral.
Salientaram que os Gibis serão utilizados com crianças e adolescentes, no turno contrário ao
da escola. Estarão incluídas as escolas de Vila Rica e Linha Paese, devido ao índice elevado de
trabalho infantil. Referem, também, que os jovens são encaminhados para os cursos e para o
mercado de trabalho. O Conselheiro Jorge questiona o trabalho e sugere que as famílias sejam
atendidas enquanto grupo, pois entende que necessite deste trabalho centralizado na família,
como preconiza a Política de Assistência Social. A Conselheira Maria Isabel, ressalta,
também, a obrigatoriedade e importância do trabalho com centralidade na família. Disse que o
CMAS aprovou o Plano de Trabalho do PETI, mas que não estava visível o trabalho
desenvolvido e, que por isso, solicitamar mais informações. A Sra. Nádia coloca da
dificuldade de reunir as famílias para trabalhar em grupo, porque ela diz que as famílias não
aderem ao serviço. A Sra. Vanisa da Silva Raber, Conselheira do CMAS, diz que é preciso
pensar estratégias para atender as famílias, ampliar horários de atendimento e contratar mais
trabalhadores. Salienta que as famílias precisam trabalhar e muitas vezes não podem participar
dos grupos nos horários oferecidos pelo CREAS. A Sra. Vanderléia socializou dois convites
enviados ao CMAS: XI Jornada Estadual Contra Violência e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, que aconteceu no dia 25 de outubro de 2013. Alguns conselheiros estiveram
presentes nesta Jornada. A Sra. Maria Isabel De Lucca, conselheira do CMAS, colocou que
esteve presente e que foi muito proveitosa para os trabalhadores da rede. Lamenta a pouca
participação de representantes da Educação, visto que os professores estão constantemente em
contato com crianças e adolescentes. Coloca, também, que estas capacitações devem ser
continuadas. O Sr. Jorge Cenci, Conselheiro do CMAS, refere que este tipo de tema deve ser
abordado com mais frequência e sugere que o Município organize. O outro convite foi da
Secretaria Municipal de Saúde, que convida para participar da VII Conferência Municipal de
Saúde, nos dias 18 e 19 de outubro de 2013. A Sra. Mára participou que foi criado, através da
Lei Municipal Nº 3.939, de 09 de outubro de 2013, o Fundo Municipal do Idoso. O Sr.
Vínícius Grazziotin De Cezaro participou o convite da IX Jornada de Capacitação para o
Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes, que acontecerá no dia 30 de
outubro do corrente ano, no Centro de Ensino Superior de Farroupilha – CESF. Nada mais
havendo a constar, encerramos a presente ata, que será assinada por Vanisa da Silva Raber e
Mára Macena de Oliveira, que secretariaram a reunião e por todos os conselheiros presentes.
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