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ATA Nº. 042/2016 - Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2016, às1

13h30min, realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito2

Avenida Valdir Masutti, Nº 34N, centro, na cidade de Campos de Júlio, foi3

realizada reunião ordinária convocada pelo Presidente, Senhor Ricardo4

Wastowski Pires, onde depois de constatado quórum, deu-se início a reunião,5

conforme a pauta no Item 01 -. Foi efetuada a Leitura, aprovação e assinatura da6

ata da reunião ordinária n.º 041/2016. Item 02 – Prestação de contas trimestral do7

FMAS; sendo efetuada prestação de contas de despesas executadas, liquidadas e8

pagas, dos meses de julho, agosto e setembro de 2016, do FMAS, efetuada pelo9

Contador da Prefeitura Senhor Sergio Norberto da Silva. Logo analisada e10

aprovada pelos Conselheiros presentes. Item 03 – Análise da efetivação das11

propostas da VI Conferência Municipal de Assistência Social; foram analisadas as12

propostas aprovadas na VI Conferência Municipal de Assistência Social do13

município de Campos de Júlio e verificado o cumprimento das mesmas. Dimensão14

1 - Dignidade Humana e Justiça social: princípios fundamentais para a15

consolidação do SUAS no pacto federativo; 1. Garantir investimentos em16

recursos físicos, financeiros e humanos para o Programa Bolsa Família, PAIF e17

demais programas sociais, visando à efetivação da realização da busca ativa e18

acompanhamento as famílias em vulnerabilidade social. (Realizado). 2. Ampliar as19

formas de publicização dos Benefícios Eventuais (do município) e benefícios do20

Governo Federal, bem como, seus critérios para facilitar o acesso. (Realizado). 3.21

Promover a integração entre os Serviços (assistência social, educação, saúde,22

cultura e esportes) através de sistemas de controle, para melhorar no atendimento23

das vulnerabilidades. (Realizado). 4. Realizar levantamento de diagnóstico,24

buscando identificar os cursos que atendam às necessidades do mercado de25

trabalho local. (Realizado). 5. Formar a equipe para busca ativa, diagnóstico e26

territorialização. (Não formado a equipe, porem realizado pela equipe técnica do27

CRAS). 6. Implantação de Unidade do SINE. (Não Realizado, porem o projeto28

encontra-se no Ministério do Trabalho para aprovação). 7. Implantação de oficinas29

para atender jovens e crianças no período extraescolar. (Não Realizado). 8.30

Promover a integração entre ACS e CRAS com reuniões a cada 2 meses para31

informar as necessidades populacionais e identificar as visitas domiciliares para32

busca ativa. (Não Realizado). Dimensão 2 - Participação social como33

fundamento do pacto federativo no SUAS; 1. Criar e implementar mecanismos34

de informação, integração e articulação entre os conselhos de direitos. (Não35
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Realizado). 2. Implantar e implementar a formação e assessoria técnica dos36

conselheiros, gestores, membros de fóruns, trabalhadores e entidades. (Não37

Realizado). 3. Capacitar e conscientizar os conselheiros de direitos para efetivação38

do controle social das operações financeiras. (Não Realizado). 4. Criação de39

Fórum de Usuários para democratizar a rede de serviços socioassistenciais40

através da participação de usuários (crianças, jovens, adultos e pessoa idosa) na41

deliberação do que a comunidade precisa. A estratégia contaria com palestras,42

oficinas e assembleias com a comunidade, assim como grupos de estudos quanto43

as leis que regem os serviços socioassistenciais e o momento para plenária44

(usuários) reivindicando os direitos e melhorias para comunidade, tornando isso45

uma prática regular. (Não Realizado). 5. Reuniões nos bairros com participação46

intersetorial (saúde, educação, assistência social e administração). (Não47

Realizado). Dimensão 3 – Primazia da responsabilidade do Estado por um48

SUAS Público, Universal, Republicano e Federativo; 1. Que o município49

estabeleça um percentual mínimo de 3% do orçamento municipal para a50

Assistência Social. (Não Realizado). 2. Implantar o serviço de vigilância51

Socioassistencial. (Não Realizado). 3. Capacitar um profissional do SUAS em52

planejamento e elaboração de projetos para captar recursos financeiros junto as53

instituições públicas e privadas. (Não Realizado). 4. Assegurar ao órgão gestor da54

Política de Assistência Social, autonomia de gestão (técnica, política e financeira)55

e direcionar o trabalho obedecendo as diretrizes e princípios do SUAS.56

(Realizado). Dimensão 4 – Qualificação do Trabalho no SUAS na57

consolidação do Pacto federativo; Prioridades para o Município: 1. Garantir a58

contratação dos trabalhadores do SUAS, por meio de concurso público. (Não59

Realizado). 2. Garantir as equipes de referência conforme a NOB/RH, dando60

ênfase a contratação do orientador social por meio de concurso público. (Não61

Realizado). 3. Garantir a elaboração e implantação do Plano de Capacitação62

Continuada para todos os trabalhadores do SUAS. (Não Realizado). 4. Estruturar a63

gestão do trabalho visando a proteção da saúde, a dignidade e a integridade dos64

trabalhadores do SUAS. (Não Realizado). 5. Garantir a efetivação da Lei65

12.317/2010 que prevê a jornada de trabalho do assistente social, de 30 horas66

semanais. (Não Realizado). 6. Implantar o plano de carreira para os trabalhadores67

do SUAS. (Não Realizado). 7. Promover exposições mensais para demonstração e68

venda dos trabalhos e produtos produzidos pelos participantes de cursos de69

geração de renda, oferecidos pelo CRAS. (Não Realizado). 8. Disponibilizar que70



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Campos de Júlio-MT
Lei CMAS nº. 0392/2009 de 27/05/2009

Avenida Valdir Masutti Nº 34N – Bairro: Centro - Cep: 78.307-000
Fone (65) 3387-2800 ramal - 7100 e-mail: social@camposdejulio.mt.gov.

Página
3/3

todos os trabalhadores do SUAS recebam capacitação especifica dentro de cada71

campo de atuação. (Não Realizado). Dimensão 5 – Assistência Social é direito72

no âmbito do pacto federativo; 1. Divulgar para a comunidade os Serviços73

Socioassistenciais nos meios de comunicação local. (Não Realizado). 2. Mobilhar74

e adequar o novo prédio do CRAS com equipamentos de qualidade para melhor75

atender os usuários do SUAS. (Realizado); Item 04 - Informes; Prosseguindo a76

Assistente Social e Conselheira Senhora Olidia Silva Borges Maciel informou77

sobre os registros de atendimentos no CRAS e SMAS, que são: Pré-Cadastro e78

informações sobre habitação, visitas domiciliares pela equipe técnica, cadastro e79

atualização de famílias no CAD’ÚNICO, pedido de 2ª via de certidão de80

nascimento e casamento, orientações sobre INSS, atendimento a pessoas que81

necessitam de benefícios eventuais como: auxilio alimentação, auxilio transporte,82

auxilio funeral e auxilio natalidade com Parecer Social da Assistente Social e83

informações de cursos de qualificação profissional e os Serviço realizados no84

SCFV e PAIF. Nada mais a discutir, o Presidente coloca a palavra livre, que, no85

entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia86

Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 03 (três)87

página, com 100 (cem) linhas e 01 (um) anexo: 01 - Lista de presença da88

reunião assinada pelos membros participantes. Ata que vai assinada por mim e89

pelo Presidente, senhor Ricardo Wastowski Pires e segue para assinatura dos90

demais membros presentes na reunião.91

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)92

Ricardo Wastowski Pires (Presidente)93

Ivete Rosane Machado Cavalheiro da Silva94

Rosinéia Rodrigues Ramos95

Olidia Silva Borges Maciel96

Dominga Cassol Comiran (Gestora)97

Weliton Monteiro Cechinel98

Elisiane Kessler Reck99
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