Ata 278- Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às treze e

trinta horas, 13h30min (11/01/2018) reuniram-se na Secretaria de Assistência Social
os membros do CMAS, para reunião ordinária. Pauta: leitura e Aprovação da Ata
anterior; Aprovar o Plano Municipal de Assistencial Social 2018/2021; Deliberação
sobre partilha do recurso do FEAS; Informe sobre convênios; Deliberação sobre
saldos existentes; apresentação do calendário anual do CMAS,e informe gerais, Na
ausência da presidente do CMAS Angelita, a vice-presidente Luzia Targino Valente
deu início á reunião agradecendo a presença de todos. Em seguida passou-se a

leitura e aprovação da Ata anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, em
seguida passou a palavra para a Gestora Municipal Sandra Carolina E. Cottica, que
apresentou os saldos financeiros das contas correntes do FMAS para conhecimento
dos conselheiros e repactuação dos saldos para o exercício 2018. Sendo que o saldo
na conta FMAS/FEAS R$ 12.807,68; FNAS/PSEMC (proteção social de média

complexidade)

R$

113.763,44;

Plantão

SocÍ£il/FEAS:

R$

12.326,09;

ACESUAS/TRAB.: R$ 189.046,79; BPC na escola: R$ 644,64; PSEAC/FNAS: R$
33.391,68; GSUAS/FNAS: R$ 108.090,28; PSB/FNAS: R$ 272.524,38;
GBF/FNAS R$ 12.369,98; FEAS/Entidades: 1.671,13;.FEAS/ Entidades/2006: R$
5.542.71; Programa-SAC/2007 R$ 2.798,78; SAC/FEAS/2009 R$13.308,96;

Apredecneas: RS 301,19. Após a análise dos documentos os conselheiros
resolveram que todos os recursos remanescentes do exercício anterior deverão ser
utilizados no exercício atual (2018) de acordo com suas especificidades, o que será
publicado na Resolução n° 01/2018. Quanto ao recurso do FEAS tem-se um
aumento de 5% anual o que da um valor/mês de R$ 614,56 valor que esse conselho
decidiu repassar á entidade Residência Protegida. A gestora apresentou também o
Anexo da Resolução CIB/MS n°414, de 14 de dezembro de 2017 da Planilha da
Partilha do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) para os Fundos

Mxmicipais de Assistência Social (FMAS), Exercício 2018, no valor de R$:
12.905,90 valor pactuado por este conselho por unanimidade e terá divisão entre as
Entidades/ Mês - Lar da Criança Melvin Jones: RS 2.802,44 ; Residência Protegida:
RS 2.872,25; Centro Social Santa Izabel /Porciúncula: RS 2.642,73; APAE: RS
3.056,23; Benefícios Eventuais: RS 1.532,25 valor total mensal;RS 12.905,90 e
valor total anual RS 154.870,80. Resolução 02/2018. Com base no que foi exposto
em reuniões anteriores sobre as ações a serem realizadas que envolvem recursos
municipais e planejamentos da assistência social para os anos 2018 a 2021 esse
conselho aprovou por unanimidade o Plano Municipal de Assistência Social
2018/2021, que será publicado na Resolução n° 03/2018. Após demonstração Foi
Aprovado o calendário anual 2018 das reuniões do CMAS ficando assim: todas as

primeiras segundas-feiras do mês as 14h00min. Que será publicado na Resolução n°
04/2018. Sobre a Audiência Pública realizada dia 20/12/2017 a gestora Sandra
apresentou todo o material impresso, juntamente com a Ata do CMAS de n° 277,
lista de presença. E registro fotográfico para apreciação dos conselheiros. A
Conselheira Alenice questionou sobre os andarilhos/população de rua qual atitude

tomar, onde a Gestora disse da necessidade de uma ação conjunta de todos os órgãos
e também da Promotoria para talvez realizar internação compulsória. Mais nada
ficou decidido. E não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião. E eu Isenir de

Matos Ferreira Mazurkevitz lavrei a presente ata que vai por mim e por todos os
presentes assinada conforme a lista de presença em anexo.

