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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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; Daniel Troes, representando a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Rural; Vanessa da Rosa, representando a Secretaria Municipal de
Educação; Gilmar Paulus, representando a Secretaria Municipal de Finanças; Vanusa Tavares
de Oliveira, representando a Associação Farroupilhense Pró-Saúde; Paula Kunde Milech,
representando a Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural – ASCAR; Viviane Paula
Rosa, representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Farroupilha,
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. A 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 285/2019, a qual foi aprovada por todos. Apresentou o relatório das Ações
Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI, referente ao mês de
agosto 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 agosto de
2019. quais sejam: Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade:
Componentes – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI: R$ 10.300,00, referente à parcela
08/2018; Piso Fixo de Média Complexidade – MSE: R$ 2.200,00, referente à parcela 08/2018;
Piso de Transição de Média Complexidade: R$ 4.188,80, referente à parcela 08/2018;
Componente – Piso de Alta Complexidade I – Criança e Adolescente: R$ 10.000,00, referente
à parcela 11/2018; Bloco da Proteção Social Básica: Componentes: Serviço de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos: R$ 6.309,00, referente à parcela 05/2018; e Piso Básico Fixo:
R$ 24.000,00, referente à parcela 05/2018; Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e
do Cadastro Único: Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família IGDBF: R$ 4.889,45, referente à parcela 07/2019, totalizando R$ 61.887,25. 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 09 de
setembro 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 4ª Plenária do
Bolsa Família; e sobre o Evento Comunitário em comemoração ao Dia das Crianças e que
contará com a parceria do Classic Car Club de Farroupilha. Cópia da ata será anexada aos
documentos desta reunião. Após, a Sra. Vanusa socializou convite da 4ª Plenária do Programa
Bolsa Família, que ocorrerá no dia 25 de setembro de 2019, no Centro de Eventos Mário
Bianchi, a partir das 14h. Socializou, também, folder e convite para a XXVIII Semana do Idoso,
que acontecerá de 30 de setembro a 04 de outubro de 2019, no Centro de Convivência Idosos
São José. Cópias dos mesmos serão anexados aos documentos desta reunião. A Sra. Josecarla
Signor, Coordenadora do Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal –
Cadúnico/Programa Bolsa Família, compareceu a esta reunião para apresentar proposta de
custos para o Evento Comunitário em Comemoração ao Dia das Crianças, que ocorrerá no dia
Rua 14 de Julho 710, Centro - CEP 95170-416 – Farroupilha – RS – Brasil
Telefone: (54) 3268-3211 ou (54) 3268-1331

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

ATA Nº 286/2019
05 de outubro de 2019, a partir das 14h, no Parque Cinquentenário, organizado para um público
aproximado de 4.000 pessoas. Apresentou a planilha de custos no valor, aproximado, de R$
19.624,65 (dezenove mil seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), previstos
para: divulgação na imprensa e com carro de som; sonorização; contratação de brinquedos
infláveis; pão e salsicha para os cachorros-quentes; óleo de soja e pipoca; e kit doces. Pontuou
que os custos serão oriundos do Recurso Livre da Prefeitura, bem como do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família – IGDBF e que a planilha com os custos
atualizados, será reapresentada na próxima reunião do CMAS. A referida proposta foi aprovada
por todos e cópia do levantamento de custos será anexada aos documentos desta reunião. A Sra.
Mára Macena de Oliveira, da Gestão do SUAS, apresentou o Relatório da X Conferência
Municipal de Assistência Social, que ocorreu no dia 12 de setembro de 2019, a partir das 13h,
no Centro de Convivência Idosos São José e que teve como tema: “A Assistência Social:
direito do povo com financiamento e participação social”. Após, solicitou aos Conselheiros
para que fizessem uma avaliação da mesma. Os conselheiros colocaram que a Conferência foi
a melhor de todas; que contou com um grande número de usuários da Assistência Social; que
as falas tanto da Secretária Maria da Glória Menegotto quanto da Presidente do CMAS, Sra.
Vanusa Tavares de Oliveira foram bem importantes, oportunizando reflexões acerca dos
serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos, assim como o que está sendo proposto,
para que o Sistema Único de Assistência Social – SUAS seja efetivado enquanto política de
direito. Também foi pontuado o comprometimento dos trabalhadores do SUAS e de alguns
conselheiros, tanto na organização, como no desenvolvimento dos trabalhos em grupos. Como
aspecto a ser melhorado, foi pontuado que, para a próxima Conferência de Assistência Social,
fosse revisto o local, pois o fato de os três grupos dividirem o mesmo espaço, acabou
prejudicando um pouco as discussões dos mesmos. Na sequência, a Sra. Vanusa Tavares de
Oliveira, integrante do Grupo de Trabalho – GT Assuntos Gerais, que analisou, na manhã de
hoje, às 8h, o Regimento Interno do CMAS, pontuou que o mesmo já havia sido analisado por
todo o Grupo de Trabalho e que foram acrescentados alguns itens importantes e necessários a
sua redação final. Os Conselheiros concordaram e o mesmo será encaminhado para o setor de
protocolo da Prefeitura, para as formalizações finais e, assim, ser publicado através de Decreto
Municipal. Após, pontuou sobre a recomposição do CMAS e a necessidade de realização de
Fórum das Entidades Representativas da Sociedade Civil, de acordo com o Inciso II, do Artigo
3º do Regimento Interno, que prevê que os cinco representantes da sociedade civil, sejam
escolhidos em foro próprio, dentre os representantes dos usuários ou de organizações de
usuários, das entidades e organizações de assistência social e dos trabalhadores do setor. Os
conselheiros deliberam para que o fórum aconteça no dia 13 de novembro de 2019. Dando
sequência, solicitou que fosse socializado acerca do Capacita Suas, sobre o “Curso de
Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS”, ocorrido de 26 a 30 de agosto de 2019,
em Porto Alegre. Participaram desta capacitação: Vanusa Tavares de Oliveira e Márcia Inês
Berti Georg, representantes do CMAS, Mára Macena de Oliveira e Miriam Inês Mandelli
Maeda, representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, bem
como a Secretaria Executiva do CMAS. Pontuaram que a capacitação foi muito importante,
proporcionando novos conhecimentos e discussões acerca da participação e controle social na
política de assistência social, assim como o papel do CMAS que é de normatizar, avaliar e
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fiscalizar a gestão e a execução dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência
social, prestados pela rede pública e privada. Ficou acordado que será enviado, por e-mail, a
todos os conselheiros, tanto o material dessa capacitação, como o material do “Curso de
Atualização Sobre a Organização e Oferta dos Serviços da Proteção Social Especial” para
conhecimento e, após será agendado encontro com conselheiros e trabalhadores do SUAS, para
socialização das duas capacitações. Quanto aos assuntos gerais, foi comunicado que a 13ª
Conferência Estadual de Assistência Social será realizada nos dias 19 e 20 de novembro de
2019 e não mais de 12 a 14 de novembro, conforme orientação anterior do Conselho Estadual
de Assistência Social. 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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