CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Lei Municipal nº 3.331, de 11 de dezembro de 2007

ATA Nº 284/2019
Aos trinta dias do mês de julho de 2019, nas dependências do Centro de Atendimento ao
Cidadão – CEAC, às nove horas, aconteceu a reunião ordinária do Conselho Municipal de
Assistência Social – CMAS. Os conselheiros registraram sua presença no livro específico para
atas. Estiveram presentes: Gisele Sena, representando a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação; Vanessa da Rosa, representando a Secretaria Municipal
de Educação; Vanessa Zardo, representando a Secretaria Municipal de Saúde; Vanusa Tavares
de Oliveira, representando a Associação Farroupilhense Pró-Saúde; Márcia Inês Berti Georg,
representando a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural – ASCAR; Jamila
Tassemeier, representando a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha –
AMAFA; Jiomara da Costa, representando o Instituto Maria Galbusera – Casa Mater Dei; Elirci
Ana Wieczorek, representando o Centro de Integração Empresa Escola – CIEE Farroupilha;
Mára Macena de Oliveira e Miriam Inês Mandelli Maeda, representando a Secretaria Executiva
e a Secretaria Geral do CMAS, respectivamente. Sra. Vanusa Tavares de Oliveira, Presidente
do CMAS, iniciou a reunião dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Realizou a
leitura da Ata nº 283/2019, a qual foi aprovada por todos. Após, apresentou o relatório das
Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, referente ao
mês de junho de 2019. Apresentou, também, os recursos repassados do Fundo Nacional de
Assistência Social – FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, no mês de
junho de 2019. quais sejam: Bloco da Proteção Social Básica: Componentes: Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos: R$ 11.530,00, referente às parcelas 02 e 03/2018;
e Piso Básico Fixo: R$ 48.000,00, referente às parcelas 02 e 03/2018; Bloco da Gestão do
Programa Bolsa Família e do Cadastro Único: Índice de Gestão Descentralizada do
Programa Bolsa Família: R$ 10.005,83, referente às parcelas 04 e 05/2019, totalizando R$
69.535,83. Dando sequência, solicitou ao Comitê Gestor e ao Grupo de Trabalho – GT Instância
de Controle Social do Programa Bolsa Família, que socializasse acerca da reunião, que
aconteceu no dia 08 de julho de 2019. Pontuaram que foi apresentado o relatório geral do
Programa Bolsa Família, com os índices da Saúde, Educação e Assistência Social; socializado
sobre a Plenária do Bolsa Família, que possivelmente será dia 25 ou 26 de setembro e que terá
como local o Centro de Eventos Mário Bianchi; que a coordenadora do Programa Bolsa Família
realizou encontro com os diretores das escolas municipais, a fim de repassar informações sobre
o Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal, assim como do Programa Bolsa
Família; e que o Evento Comunitário em comemoração ao Dia das Crianças será realizado no
dia 05 de outubro de 2019, no Parque Cinquentenário, a partir das 13h30min e que contará com
a parceria do Classic Car Club de Farroupilha. Cópia da ata será arquivada aos documentos
desta reunião. Após, a Sra. Vanusa solicitou ao GT Análise de Inscrição de Entidades, que se
reuniu às 8h30min da manhã de hoje, para que colocasse acerca da análise feita com relação à
reapresentação do Relatório de Atividades 2018 e Plano de Ação 2019, da Associação
Farroupilhense Pró-Saúde – Casa Lar Padre Oscar Bertholdo, especificamente sobre a
complementação apontada pelo referido Grupo de Trabalho. Este colocou que a entidade
apresentou planilhas com os recursos financeiros aplicados em 2018 e, a serem aplicados em
2019, contemplando, assim, as orientações da Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014, do
MDS. Porém foi sugerido que, para o próximo ano, todas as entidades qualifiquem seus Planos
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e Relatórios, mais especificamente no que diz respeito aos recursos, discriminando as
aplicações, em seus demonstrativos de investimentos. Na sequência, a Sra. Vanusa Tavares de
Oliveira solicitou ao Grupo de Trabalho acima citado para que relatasse acerca das visitas
técnicas realizadas, nos dias 02 e 11 de julho de 2019, à Associação de Pais e Amigos do Autista
de Farroupilha – AMAFA e à Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural – ASCAR,
respectivamente. Participaram das visitas: Márcia Inês Berti Georg, Vanessa da Rosa, Viviane
Paula Rosa e Gisele Sena. Colocaram que, com relação à AMAFA foi discutido sobre os
atendimentos, as atividades realizadas, os usuários e os recursos financeiros. A Sra. Mára
Macena de Oliveira acrescentou dizendo que a gestão da AMAFA precisa estar revendo a
origem dos recursos, bem como formas de captação, pois a mesma desenvolve atividades de
Educação, Assistência Social e Saúde, mas recebe recursos apenas da Assistência Social, tendo
que ir buscar recursos financeiros através de campanhas, doações, entre outros. Pontuou,
também, que por várias vezes o Órgão Gestor da Política de Assistência Social, em suas visitas
de monitoramento, apontou e sugeriu para que a entidade busque recursos financeiros junto à
Secretaria de Educação, visto que a AMAFA acompanha crianças e adolescentes em
Atendimento Educacional Especializado e o único recurso que recebe da Educação não é
financeiro, mas sim, com cedência de alguns professores e monitores. Já com relação a visita à
ASCAR, colocaram que acompanharam a técnica da entidade em visitas a famílias da área rural,
onde foi apresentado e discutido o plano de ação; questões como a sucessão familiar;
vulnerabilidades, principalmente as de gênero e econômica, entre outros assuntos ligados à
defesa e garantia de direitos. A Sra. Márcia Inês Berti Georg convidou os conselheiros para
participarem de um encontro que acontecerá hoje, às 13h30min, no Salão Nobre da Prefeitura
de Farroupilha e que terá como tema “mulheres líderes em suas comunidades”. Após, a Sra.
Mára Macena de Oliveira, Assistente Social da Gestão do SUAS, apresentou a prestação de
contas trimestral, de abril a junho de 2019, receita por recurso, bem como o que foi empenhado,
o liquidado e o que foi pago com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.
Apresentou, também, a prestação de contas acumulada no semestre, ou seja, de janeiro a junho
de 2019. As referidas prestações de contas foram aprovadas por todos. Solicitou, também, que
fosse agendada reunião com o Grupo de Trabalho – GT Assuntos Gerais, composto por:
Associação Farroupilhense Pró-Saúde – Casa Lar Padre Oscar Bertholdo, Associação de Pais e
Amigos do Autista de Farroupilha – AMAFA, Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria
Municipal de Saúde, a fim de dar continuidade à elaboração de resolução sobre os Benefícios
Eventuais e Atualização do Regimento Interno do CMAS, bem como analisar os pedidos de
compras, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS. A reunião ficou
marcada para quinta-feira, dia 01 de agosto de 2019, às 8h, aqui no CEAC. Na sequência a Sra.
Mára Macena de Oliveira colocou acerca da organização da X Conferência Municipal de
Assistência Social, que deverá ser realizada no período de julho a setembro de 2019 e que terá
como tema: “Assistência Social: direito do povo com financiamento público e participação
social”. Os conselheiros deliberaram que será no dia 12 de setembro de 2019, a partir das 13h,
no Centro de Convivência Idosos São José. Deliberaram, também, acerca da Comissão
Organizadora da Conferência, que será composta por: Vanusa Tavares de Oliveira,
representando a Associação Farroupilhense Pró-Saúde – Casa Lar Padre Oscar Bertholdo;
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Vanessa da Rosa, representando a Secretaria Municipal de Educação; Jamila Tassemeier,
representando a Associação de Pais e Amigos do Autista de Farroupilha – AMAFA; e Vanessa
Zardo, representando a Secretaria Municipal de Saúde, emitindo a Resolução nº 03/2019. A
Sra. Miriam Inês Mandelli Maeda, Assistente Social da Gestão do SUAS, socializou acerca de
uma capacitação sobre a Proteção Social Especial de Média Complexidade, tendo como
abordagem geral os serviços do CREAS, passando por trabalho simultâneo, articulação,
agravos de violação de direitos, normativas, direitos socioassistenciais e demais assuntos
pertinentes à Política de Assistência Social. A capacitação acontecerá no dia 17 de agosto de
2019, das 8h às 12h e das 13h às 17h, num total de 8h, tendo como local o Auditório do Centro
de Atendimento ao Cidadão – CEAC. A mesma será ministrada pela Sra. Valquiria Viviane
Rodrigues Backes Forster, que é graduada em Serviço Social pela Universidade do Sul de Santa
Catarina, pós-graduada em violência doméstica contra crianças e adolescentes, é Assistente
Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Joinville, coordenadora da área de
Vigilância Socioassistencial de Joinville, entre outras. O investimento total da capacitação é de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), oriundos do Índice de Gestão Descentralizada - IGDSUAS e será
direcionada aos trabalhadores do SUAS, conselheiros e entidades que compõem a rede
socioassistencial privada. Os conselheiros aprovaram a proposta e será encaminhado e-mail a
todos eles, para confirmem suas participações na capacitação. Após, a Sra. Mára Macena de
Oliveira solicitou que fosse feita uma avaliação do Encontro Público da Assistência Social,
ocorrido no dia 25 de julho de 2019, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Farroupilha,
encontro este que integra o Plano Farroupilha 2020/2040, eixo: Desenvolvimento Social,
subeixo: Assistência Social. O mesmo teve como tema: Sistema Único de Assistência Social –
SUAS: Possibilidades e Limites e contou com a palestrante Professora Doutora Berenice Rojas
Couto. Foi colocado que esse encontro propiciou reflexões acerca da Política de Assistência
Social, bem como os avanços significativos que a mesma tem alcançado, no Município de
Farroupilha e que projetar a mesma para até 20 anos, demonstra a preocupação e a
responsabilidade para com essa política pública, de direito e construída por todos. Por fim, ficou
acordado que a próxima reunião do CMAS será realizada dia 19 de agosto de 2019, às 9h. A
antecipação da reunião deve-se ao fato de que membros e secretárias do CMAS estarão
participando, de 26 a 30 de agosto de 2019, do Curso de Introdução ao Exercício do Controle
Social do SUAS, em Porto Alegre. Nada mais havendo a tratar, encerramos a presente ata, que
será assinada por Mára Macena de Oliveira e Miriam Inês Mandelli Maeda, que secretariaram
a reunião e por todos os conselheiros presentes.
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