CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Lei Municipal nº 2.313, de 27 de maio de 1996, alteradas pela Lei Municipal n.º 3.376, de 18 de novembro de 2009.

Ata CMAS nº 02/2020 – Reunião Ordinária - Aos vinte de fevereiro de
dois mil e vinte, estiveram reunidos na Sala dos Conselhos, situada na Av.
Aracaí, nº 250, Centro, São Roque, às treze horas, os Conselheiros Mábia
Karizza Freitas Jorge/Departamento Bem Estar Social, Luis Carlos
Durães/Focolari, Juliana Cristina Klutchkovski/Secretária Executiva CMAS,
Ana Maria de Oliveira Pinheiro/Secretária Administrativa CMAS, Ana
Paula
Lima
Santana/Departamento
Finanças,
Cleusa
Maria
Rusconi/CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social,
Fernanda Bento/ADAS, Laides Antoninha Marianof/Grupo Laços e Augusto
César Davoglio/ Departamento de Planejamento. A Presidente Sra. Mábia
inicia a reunião lendo a Ata da reunião extraordinária, que foi realizada em
06/02/2020. Em seguida realiza a leitura da devolutiva do Órgão Gestor
sobre o Relatório da Prestação de Contas referente ao ano 2018, pois haviam
documentos faltantes. Quanto aos próximos itens da pauta da reunião, a
Presidente sugere a unificação entre a Comissão de Prestação de Contas com
a Comissão de Visitas, que são os Conselheiros Mábia, Luis Carlos, Nanci e
Conceição; pois fará mais sentido aos Conselheiros que, devido ao fato de
conhecerem as Instituições por meio de visitas anteriores, haverá maior
ênfase na análise das prestações. Aos Conselheiros presentes ficou entendido
porém, não pôde ser deliberado devido à ausência das demais Conselheiras
que compõe a Comissão. A Sra. Mábia também sugeriu que os mesmos
componentes da Comissão de Normas e Legislação, sejam também da
Comissão do Fórum Trabalhadores do SUAS. Comentou que em contato
com a Dra. Aline do Orgão Gestor, foi informada sobre as atualizações à
respeito da Lei do SUAS Municipal. A Lei de Criação do CMAS, atualizada
por este Conselho, foi encaminhada ao Departamento Jurídico no ano de
2019. Os Conselheiros da Comissão de Normas e Leis e a Comissão Fórum
dos Trabalhadores do SUAS, irão se reunir no dia 05/03/2020, às 13hs, na
Sala dos Conselhos, para revisar a Minuta da Nova Lei CMAS, antes que a
mesma seja encaminhada ao Poder Legislativo. Sra. Mábia informa aos
Conselheiros sobre a Nota Técnica Conjunta SNAS-MC/INSS-ME/CNAS,
que trata sobre Orientações sobre os procedimentos de atendimento na Rede
Sociassistencial, relativos aos requerimentos de benefícios previdenciários e
do Benefício de Prestação Continuada-BPC, frente às novas formas de
acesso implementadas pelo INSS; para facilitar o acesso através da
celebração dos ACTs (Acordos de Cooperação Técnica) entre o INSSInstituto Nacional do Seguro Social e o município. Os Conselheiros
deliberaram sobre o assunto. Também foi deliberado entre os Conselheiros
sobre a divulgação das Atas e Resoluções do CMAS no Portal da
Transparência da Prefeitura (meio digital) e a Presidente Sra. Mábia afirma
que será providenciado. Sra. Mábia colocou para discussão a unificação da
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Lei de Criação do CMAS a Lei do SUAS e foi aprovado por unanimidade,
para que ocorra o melhor fluxo possível entre o Órgão Gestor, Departamento
Jurídico e o Poder Legislativo. Também propõe manter o contato com a Dra.
Fabiana, do Departamento Jurídico, para entender os trâmites dos processos
do CMAS. Os Conselheiros deliberaram sobre o assunto. Foi aprovado que,
após a revisão, o documento retorne ao Conselho, para análise e deliberação
e posterior envio ao Poder Legislativo. Sobre a solicitação de indicação de
novos Representantes do Departamento de Desenvolvimento Econômico, foi
enviado ao Diretor do respectivo departamento, em 29/10/2019 porém, até o
presente momento sem resposta. Os Conselheiros deliberaram e decidiram
que a nova solicitação será emitida ao Prefeito, aguardando as novas
indicações do referido departamento. Não havendo mais nada a tratar, a
Presidente Sra. Mábia agradeceu aos Conselheiros presentes e encerrou a
reunião.
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