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Ata da 7ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social-CMAS, realizada no dia 27 de agosto de 2.019 as 13 horas e 30
minutos na Instituição Hélia Perroni Marchesi., situado na rua Emilio
Betoni, 1090 Jd Sumaré. Dado início a reunião pela Secretária do Conselho
Caroline Cristina Roque dos Reis e apregoadas às partes com os seguintes
conselheiros presentes: Representantes do poder público: Secretaria da
Educação:Elton F.Fatarelli; Representante da Assistência Social a suplente
Mariana Bertone S Carone; Representante da Saúde: Ana Celeste Crotti
Peixoto. Representantes da Sociedade Civil: Segmento Criança
Adolescência: Suplente Aline Borges Lopes, Segmento Pessoa com
Deficiência: Caroline Cristina Roque dos Reis, Segmento Idoso: Maria de
Lourdes Freitas. Convidados: Camila Aparecida Alteff Moraes- Secretária
de Assistência Social, Elaine Locci (CRAS II); Rafaela dos Reis (CRAS
III); Suelen de A. S. Gomes (CRAS III); Danusa T. Gonçalves Marim
(SMAS); Ana Maria P. Soriano (Fundo Social); Rosana Massucato –
(SERVIÇO SOCIOASSITENCIAL IBITIUVA). Jéssica Sisdeli
(SMAS),Naiara Massonete (IHPM), Simone Botelho (IHPM).
Item 1: Justificativa de faltas: Julia, justificou sua ausência pois esta
gozando suas férias, Luiz justificou dizendo que não poderia se ausentar de
seu trabalho, Aline se desligou do Conselho no dia 09 de agosto, conforme
ofício enviado para SMAS. Item 2: Leitura do documento enviado pela
Assistente Social Esther : Caroline iniciou a leitura do documento enviado
pela Assistente Social Esther, que informava seu desligamento do Bolsa
Família, conforme ofício enviado pela SMAS. Os membros do Conselho
interrogaram se com essa transição não acarretaria prejuízos aos
beneficiários/população. A Sra Camila, justifica que já houve a
regularização na gestão do Bolsa Família, nomeando a Sra Débora Lima,
como gestora e Mariana como digitadora do Bolsa Família. A Sra Ana
Soriano explica que o município necessita ampliar a atualização de
cadastros para garantir o recurso para beneficiários e serviços, informando
que o valor repassado para o Bolsa Família pode ser descentralizado para
contratação de visitadores e digitadores para realizar atualização de
cadastros ainda não efetuados. Sra Camila informa que após a troca da
gestora houve visitas realizadas e cadastros atualizados e que nessas
atualizações foram encontrados beneficiários que já haviam falecido ou que
não residiam mais no município. Srta Elaine indagou sobre a ata da reunião
passada, pois assim ficaria mais claro ser feita a correlação do documento
da Esther com os assuntos tratados na reunião anterior. Os conselheiros
presentes enquanto apreciadores sugeriram que na próxima reunião a Sra
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Débora Lima apresentasse os dados com os novos cadastros para avaliar a
efetividade da ação do executivo, todos os presentes concordaram.Item 3:
Leitura dos Relatórios Mensais: Os relatórios foram lidos faltando
apenas o do CAEMAS, Servico Sociassitencial de Ibitiuva, CRAS BELA
VISTA, CRAS SÃO BENEDITO, BOLSA FAMÍLIA.Caroline reforçou a
importância da entrega dos relatórios e a Sra Camila disse que iria falar com
os Serviços da rede pública que não entregaram. Item 4: Prestação de
Contas: Caroline questiona sobre os relatórios de prestação de contas e
Danusa disse que não recebeu nenhum ofício solicitando os relatórios
citados. Item 4: CCI: Caroline questiona a respeito do critério de inclusão
dos idosos no Centro de Convivência, que foi dito em reunião anterior que
os mesmos deveriam procurar direto no CCI. Em outra reunião Elaine
Locci, aponta a importância dos idosos recorrerem ao CRAS de seu
território para realização da ficha social para
identificação de
vulnerabilidade e extrema pobreza para serem encaminhados ao CCI. Na
presente reunião as Assistentes Sociais presentes concordaram com a
Elaine. Sra Camila informou que irá tomar as devidas providencias para que
os idosos procurem os CRAS e os trâmites necessários serem feitos. Item
5: Visita na entidade: Realizada visita na Hélia Perroni. Nada mais
havendo a tratar, eu Caroline, secretaria, assino e lavro esta ata.
_____________________Pitangueiras 27 de agosto de 2019.

