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Ata da 3ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social-CMAS, realizada no Centro de referência de assistência social ,
situada na Rua Arthur Mesquita, 357 jardim santa vitória, com os seguintes
conselheiros presentes: Representantes do poder público: Secretaria da
Educação: suplente Marisângela. Representantes da Sociedade Civil:
Segmento Criança Adolescência: Titular Julia Camargo e suplente Aline
Borges, Segmento Pessoa com Deficiência: titular Caroline Cristina Roque
dos Reis e estagiária Gisele Alves.Convidados: Marcelo Locci: Secretário
de Assistencia Social e Elaine Cristina Locci, Coordenadora do CRAS
Santa Vitória, Esther Drude: gestora do Cadastro Único. A lista de presença
é parte Integrante desta. Presidida pela Srta Caroline , Presidente, tendo
como pauta: Item I: Aprovação da ata da 2ª reunião extraordinária: A ata
foi aprovada porém Esther fez algumas ressalvas e alterações. Item II:
Aline Galdeano justificou sua ausência pois estava cobrindo férias da
coordenadora responsável, no distrito de Ibitiuva e a suplente Mariana,
estava gozando suas férias assim como o representante da secretaria da
fazenda, Luiz Zago. Item III: Elaine fez uma consideração sobre o CCI,
com relação aos encaminhamentos; segundo o SUAS é necessário que o
idoso seja triado no CRAS do território depois encaminhado para o CCI,
caso haja necessidade e se encaixe nos critérios e todos concordaram e será
enviado um ofício ao secretário solicitando que isso seja acordado com a
Coordenadora do CCI. Marisângela pergunta quais atividades são realizadas
no CCI, Aline e Elaine relataram algumas atividades como coral, música,
artesanato, dança. Marcelo ressalta quantidade de pessoas atendidas no
CCI, que já está acima do limite, por isso Elaine ressaltou que a porta de
entrada ao serviço é o CRAS. Item IV: Esther questiona a respeito da
fiscalização do Conselho do IGD SUAS E IGD Bolsa Família e Caroline
salientou que conforme lei 1.790/96,, o Conselho apenas realiza a
apreciação do relatório sintético enviado pelo gestor do Fundo Municipal, e
todos endossaram. Item V: Caroline falou a respeito da alteração da lei
referida acima, para mudanças atuais e Aline salientou que já foi um
projeto de lei para alteração mas na época a contabilidade rejeitou pois
continha questões sobre geração de renda e segundo o órgão ,não era da
alçada da Assistência Social. Todos concordaram em utilizar o mesmo
projeto no que fosse possível e atualiza-lo. ItemVI:Foi realizada a visita ao
CRAS Santa Vitória: Nada mais havendo a tratar, eu Caroline assino e
lavro esta ata. _____________________Pitangueiras, 30 de abril de 2019.

