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RESOLUÇÃO NO. 006, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

                    O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/SMJ, com 

base na Lei no 8.742/93, de 07 de dezembro de 1993, no âmbito de suas atribuições legais e 

conforme a sua Lei de criação no 953/2007, de 28 de março de 2007, que revoga as Leis 

Municipais no 267/95 e 748/04, de 1º de julho de 2005, resolve em reunião deliberativa ordinária, 

realizada no dia 27 de setembro de 2017. 

          Considerando o Convênio do Estado Nº 151/2011 para Associação de Voluntárias; 

                    Considerando a Comissão de Adequação da Lei de Conselho; 

                    Considerando o CENSO SUAS 2017; 

                    Considerando o Processo 009778/2017 Protolado e 12/06/2017; 

 

RESOLVE: 

 

           Artigo 1º Aprova o Convênio Nº 151/2017. O  presidente Sidney solicita a Sabina 

Joanna Berger Uliana, que foi convocada a reunião para exclarecer sobre o processo de 

convêncio de nº 151/2011, pois estava faltando aprovação do Conselho, como nenhum 

conselheiro estava na época do Conselho, foi sugerido que Sabina viesse na reunião para dar 

explicações sobre o mesmo, pois o conselho não poderia aprovar algo sem ter presenciado, devido 

o tempo que já se encerrou. Sabina inicia dizendo que este processo foi uma emenda 

parlamentar no valor de dez mil reais, que foi diretamente para a Associação de Voluntárias de 

Santa Maria de Jetibá. Este valor foi distribuidos em materiais fornecidos para a APAE e 

Hospital, mais não se recorda muito se foi investido em outras instituição, porém no processe 

tem tudo detalhado como foi gasto valor como também sua prestação de contas. Sabina també 

explicou para os conselheiros todo os objetivos do convênio, o que foi comprado, detalhou como 

foi feito todo o uso do dinheiro e também para onde foi as coisas. Sabina comenta que foi 

enviado a prestação de contas para o Estado, porém não houve retorno com irregularidades, não 

disseram que tinha que ter aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, por isso não 

foi apresentado antes para aprovação, só agora que eles solicitaram aprovação do conselho. 

Elielma perguntou se o convênio passou pela secretaria de assistência? Sabina diz que não, pois 

na epoca foi feito diretamente para associação de voluintárias. Luiza expõe que o trabalho das 

voluntárias é de grande importancia, pois ajuda muito o hospital, fazendo assim que o hospital 

diminua seus gastos. Luiza pergunta se há possibilidade de inscrever a Associação de 

Voluntárias na Assistência Social, pois seria de grande importância. Zenaide responde que para 
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se inscrever na Assistência Social, a entidade tem que realizar algum trabalho social. Depois de 

todas as dúvidas tiradas em relação ao processo, o presidente coloca em avaliação o processo. O 

conselho avaliou o processo, concluiu que não houve irregularidade, bem como seu plano de 

trabalho e seus objetivos, devido as explicações de Sabina Joanna Berger Uliana bem detalhada 

do processo, o mesmo foi aprovado. 

Artigo 2º  Aprova a Decisão da Comissão. O presidente passar para o próximo ponto da 

pauta, solicita que Zenaide passa os informes sobre a Comissão do Conselho. Zenaide diz que a 

Comissão para adaptação da lei do Conselho Municipal de Assistência Social, se reuniu e já foi 

feito algumas alteraçãoes, porém ainda não está terminado, precisa mais alguns dias para se 

adequar a nova proposta da Lei, sendo assim, passou para Elielma que é presidente da comissão 

para repassar mais informações sobre a Comissão. Elielma começa dizendo que a comissão está 

trabalhando muito bem na adequação da Lei, porém necessita de alguns ajustes, assim que 

tiver tudo pronto será passado para os demais conselheiros, diz também que a comissão é 

formada por um técnico da assistência social, dois usuários e também com conselheiros. A nova 

composição do Conselho Municipal de Assistência Social, depois de reformulada abrangerá 

todos esses seguimentos: usuários, trabalhadores do SUAS, entidades e poder público. Elielma 

também sugeriu que dentro deste conselho formasse comissões para fiscalização das 

Deliberações sugeridas na VII Conferência Municipal de Assitência Social, pois são dez 

deliberações, por isso apenas uma comissão não dará conta de todas, deixou em aberto o estudo 

de como será feito estas comissões. Por isso, foi sugerido que na próxima reunião será 

apresentado todas as deliberações e a partir daí decidir como será feito estas comissões. Luiza 

comenta que um número muito grande de pessoas nas comissões para alterações de Lei, pode 

ser não dar certo, tendo tem vista que tem que ter orientação jurídica também. Elielma comenta 

que a comissão já pensou na orientação jurídica e depois de formulada será enviado para análise 

juridica. Por fim, o conselho revolve que na próxima reunião, será apresentado as dez 

deliberações para o município, e decidir como será feito as comissões. 

Artigo 3º  Aprovar a alteração de nome da Secretaria. Zenaide expõe que a secretaria 

solicita a alteração do nome da secretaria, passando a ser “Secretaria de Trabalho, 

Desenvolvimento e Assistência Social”, pois já foi mudado este terno na espera estadual e 

federal, temos que nos adequar também. O Conselho sugere que a secretaria monte esse 

processo de mudança e apresente para aprovação do conselho. 

Artigo 4º Aprovar o CENSO SUAS 2017. Francisco diz que todo ano é feito o CENSO 

SUAS, ele coleta informações sobre como está o andamento de todos os setores da assistência 

social, inclusive o conselho. Por isso, foi enviado um questionário para o Conselho preencher, 

este questionario tem que ser preenchido com todos os conselheiros presentes, pois o conselho 
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tem acesso aos sistemas do MDSA, que fica no poder o presidente, para assessar quando for 

necessário. Francisco diz que precisa de marcar uma reunião apenas para preencher este 

questionário, pois é grande e demanda muita atenção. Luiza sugere que marque uma reunião 

apenas, mais com duração melhor e já faz o questinário e outros assuntos que tiver pautado, 

deu a idéia de começar as sete e meia e terminar às onze horas. O conselho decide agendar a 

reunião para o dia dezoito de outubro, às sete e meia, no auditório do CRAS. 

Artigo 5º Aprovar a consessão de Aluguel Social. O presidente passa para o próximo 

ponto da pauta, que é sobre Aprovação do auxilio Aluguel Social. Francisco diz que foi entregue 

a secretaria, um processo encaminhado pela Defesa Civil, sobre uma família que está morando 

em situação precária. Foi feito todo o laudo técnico pela Defesa Civil, tabém foi feito um 

relatório social pelo CRAS, novamente foi encaminhado para Defesa Civil para realizar um 

laudo mais conclusivo, a Defessa Civil estão opinou por duas solução, uma é conseder o alguel 

social a outra é dar ajuda para reforma ou construção da casa, pois há risco de desmoronamento 

da casa, visto també que há duas crianças morando lá. A Defesa Civil precisa da aprovação do 

Conselho sobre o caso. O Conselho avaliou a documentação apresentada, constatando que o 

aluguel social é de competência da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, já a 

reforma da casa não é de competência da Assistência Social, devido não ter recursos para este 

fim. Por isso o conselho aprova o consessão do Aluguel Social, porém, sugere que a família seja 

acompanhada pela equipe da Assistência Social, tendo em vista que não houve prazo para 

reforma da casa, e que apresente relatórios de atualização de como está esta família. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

 

Santa Maria de Jetibá /ES, 27 de setembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ 

                       (CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 953, DE 28 DE MARÇO DE 2007) 

 

 
 
 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO 

 

Homologo e declaro como Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS/SMJ, que a Resolução nº 006/2017, de 27 de setembro de 2017, Aprova o Convênio Nº 

151/2017. O  presidente Sidney solicita a Sabina Joanna Berger Uliana, que foi convocada a 

reunião para exclarecer sobre o processo de convêncio de nº 151/2011, pois estava faltando 

aprovação do Conselho, como nenhum conselheiro estava na época do Conselho, foi sugerido que 

Sabina viesse na reunião para dar explicações sobre o mesmo, pois o conselho não poderia 

aprovar algo sem ter presenciado, devido o tempo que já se encerrou. Sabina inicia dizendo que 

este processo foi uma emenda parlamentar no valor de dez mil reais, que foi diretamente para a 

Associação de Voluntárias de Santa Maria de Jetibá. Este valor foi distribuidos em materiais 

fornecidos para a APAE e Hospital, mais não se recorda muito se foi investido em outras 

instituição, porém no processe tem tudo detalhado como foi gasto valor como também sua 

prestação de contas. Sabina també explicou para os conselheiros todo os objetivos do convênio, o 

que foi comprado, detalhou como foi feito todo o uso do dinheiro e também para onde foi as 

coisas. Sabina comenta que foi enviado a prestação de contas para o Estado, porém não houve 

retorno com irregularidades, não disseram que tinha que ter aprovação do Conselho Municipal 

de Assistência Social, por isso não foi apresentado antes para aprovação, só agora que eles 

solicitaram aprovação do conselho. Elielma perguntou se o convênio passou pela secretaria de 

assistência? Sabina diz que não, pois na epoca foi feito diretamente para associação de 

voluintárias. Luiza expõe que o trabalho das voluntárias é de grande importancia, pois ajuda 

muito o hospital, fazendo assim que o hospital diminua seus gastos. Luiza pergunta se há 

possibilidade de inscrever a Associação de Voluntárias na Assistência Social, pois seria de 

grande importância. Zenaide responde que para se inscrever na Assistência Social, a entidade 

tem que realizar algum trabalho social. Depois de todas as dúvidas tiradas em relação ao 

processo, o presidente coloca em avaliação o processo. O conselho avaliou o processo, concluiu 

que não houve irregularidade, bem como seu plano de trabalho e seus objetivos, devido as 

explicações de Sabina Joanna Berger Uliana bem detalhada do processo, o mesmo foi aprovado. 

Aprova a Decisão da Comissão. O presidente passar para o próximo ponto da pauta, solicita que 

Zenaide passa os informes sobre a Comissão do Conselho. Zenaide diz que a Comissão para 

adaptação da lei do Conselho Municipal de Assistência Social, se reuniu e já foi feito algumas 

alteraçãoes, porém ainda não está terminado, precisa mais alguns dias para se adequar a nova 
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proposta da Lei, sendo assim, passou para Elielma que é presidente da comissão para repassar 

mais informações sobre a Comissão. Elielma começa dizendo que a comissão está trabalhando 

muito bem na adequação da Lei, porém necessita de alguns ajustes, assim que tiver tudo pronto 

será passado para os demais conselheiros, diz também que a comissão é formada por um técnico 

da assistência social, dois usuários e também com conselheiros. A nova composição do Conselho 

Municipal de Assistência Social, depois de reformulada abrangerá todos esses seguimentos: 

usuários, trabalhadores do SUAS, entidades e poder público. Elielma também sugeriu que 

dentro deste conselho formasse comissões para fiscalização das Deliberações sugeridas na VII 

Conferência Municipal de Assitência Social, pois são dez deliberações, por isso apenas uma 

comissão não dará conta de todas, deixou em aberto o estudo de como será feito estas comissões. 

Por isso, foi sugerido que na próxima reunião será apresentado todas as deliberações e a partir 

daí decidir como será feito estas comissões. Luiza comenta que um número muito grande de 

pessoas nas comissões para alterações de Lei, pode ser não dar certo, tendo tem vista que tem 

que ter orientação jurídica também. Elielma comenta que a comissão já pensou na orientação 

jurídica e depois de formulada será enviado para análise juridica. Por fim, o conselho revolve 

que na próxima reunião, será apresentado as dez deliberações para o município, e decidir como 

será feito as comissões. Aprovar a alteração de nome da Secretaria. Zenaide expõe que a 

secretaria solicita a alteração do nome da secretaria, passando a ser “Secretaria de Trabalho, 

Desenvolvimento e Assistência Social”, pois já foi mudado este terno na espera estadual e 

federal, temos que nos adequar também. O Conselho sugere que a secretaria monte esse 

processo de mudança e apresente para aprovação do conselho. Aprovar o CENSO SUAS 2017. 

Francisco diz que todo ano é feito o CENSO SUAS, ele coleta informações sobre como está o 

andamento de todos os setores da assistência social, inclusive o conselho. Por isso, foi enviado 

um questionário para o Conselho preencher, este questionario tem que ser preenchido com todos 

os conselheiros presentes, pois o conselho tem acesso aos sistemas do MDSA, que fica no poder o 

presidente, para assessar quando for necessário. Francisco diz que precisa de marcar uma 

reunião apenas para preencher este questionário, pois é grande e demanda muita atenção. 

Luiza sugere que marque uma reunião apenas, mais com duração melhor e já faz o questinário 

e outros assuntos que tiver pautado, deu a idéia de começar as sete e meia e terminar às onze 

horas. O conselho decide agendar a reunião para o dia dezoito de outubro, às sete e meia, no 

auditório do CRAS. Aprovar a consessão de Aluguel Social. O presidente passa para o próximo 

ponto da pauta, que é sobre Aprovação do auxilio Aluguel Social. Francisco diz que foi entregue 

a secretaria, um processo encaminhado pela Defesa Civil, sobre uma família que está morando 

em situação precária. Foi feito todo o laudo técnico pela Defesa Civil, tabém foi feito um 

relatório social pelo CRAS, novamente foi encaminhado para Defesa Civil para realizar um 
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laudo mais conclusivo, a Defessa Civil estão opinou por duas solução, uma é conseder o alguel 

social a outra é dar ajuda para reforma ou construção da casa, pois há risco de desmoronamento 

da casa, visto també que há duas crianças morando lá. A Defesa Civil precisa da aprovação do 

Conselho sobre o caso. O Conselho avaliou a documentação apresentada, constatando que o 

aluguel social é de competência da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, já a 

reforma da casa não é de competência da Assistência Social, devido não ter recursos para este 

fim. Por isso o conselho aprova o consessão do Aluguel Social, porém, sugere que a família seja 

acompanhada pela equipe da Assistência Social, tendo em vista que não houve prazo para 

reforma da casa, e que apresente relatórios de atualização de como está esta família. 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá/ ES, 27 de Setembro de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


