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ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA FAMURS
COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
COEGEMAS/RS
ATA nº 02/2018
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Aos vinte e dois dias do mês de março, do ano de dois mil e dezoito, às 9h, o
COEGEMAS/RS, sob a coordenação da Presidente, Sra. Lenara Ballin, reuniu-se
ordinariamente, na sala de reuniões da diretoria - 4º andar, sede da FAMURS (Rua
Marcílio Dias, 574 - Bairro Menino Deus), em Porto Alegre /RS, com a seguinte
pauta: 1- Aprovação da ata nº 01, de 28 de fevereiro de 2018. 2- Relato da
Reunião da CIB/RS, de 28 de fevereiro de 2018. 3- Pauta da CIB/RS (22/03). 4Encontro Regional do CONGEMAS SUL (05 e 06 de abril, Joinville/SC). 5- 2ª Edição
do Prêmio Boas Práticas FAMURS. 6- Assuntos Gerais. Estiveram presentes,
conforme lista de presenças anexa, os(as) representantes das seguintes
associações regionais: AMAJA, AMAU, AMCSERRA, AMESNE, AMGSR, AMLINORTE,
AMM, AMSERRA, AMUCSER, AMVARC, AMVARP, ACOSTADOCE, AMZOP,
AZONASUL, AMPLA e AMPARA, bem como a Assessora Técnica da FAMURS.
Estiveram presentes também representantes dos municípios de Capão da Canoa,
Cristal, Ibirubá, Monte Alegre do Campos, Novo Hamburgo, Santo Antônio do
Palma, São Leopoldo, São Sebastião do Caí e Seberi. A presidente Lenara deu as
boas-vindas aos presentes iniciando a reunião. 1- Aprovação da ata nº 01, de 28
de fevereiro de 2018: Foi feita a leitura da Ata e colocada em votação foi aprovada
por unanimidade. Houve inversão de pauta para o item 5- 2ª Edição do Prêmio
Boas Práticas FAMURS: Lia/FAMURS informou que o Prêmio Boas Práticas na
Gestão Pública Municipal é um instrumento para identificar, disseminar e
reconhecer práticas bem-sucedidas e desenvolvidas pelos municípios na gestão
pública. Na segunda edição do prêmio, na área de assistência social, poderão
concorrer ao Prêmio os municípios que apresentarem boas práticas nas
categorias: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e Serviço
de Proteção a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de
Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). A
solenidade de premiação acontecerá no 38º Congresso de Municípios do RS, nos
dias 04 e 05 de julho de 2018. O regulamento prevê a inscrição de até 2 (dois)
projetos por município, e considerando que são diversas áreas da administração
pública que podem concorrer, é importante que haja agilidade das secretarias e
departamentos de assistência social em falar com o(a) prefeito(a), se houver o
interesse de inscrever um projeto. Período de inscrição: de 15 de março até 30 de
maio de 2018. O regulamento e demais documentos orientadores estão no site da
FAMURS, mas serão encaminhados via e-mail. 2- Relato da Reunião da CIB/RS, de
28 de fevereiro de 2018: Os representantes do COEGEMAS/RS na CIB/RS
relataram que a reunião foi marcada pela apresentação da nova Diretora do DAS,
Sra. Rosa Iohana de Oliveira, que coordenou os trabalhos. Segundo os relatos, o
ambiente foi mais acolhedor e com mais possibilidades de diálogo. O grupo do
COEGEMAS/RS, no entanto, voltou a destacar a importância da CIB/RS, das
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pactuações ali realizadas, principalmente no que se refere aos trabalhos da
assessoria técnica. Alguns representantes informaram que as assessoras já
repassaram a informação aos municípios de que a assessoria regionalizada
aconteceria de forma trimestral, outros de forma bimensal, o que não está
pactuado na CIB/RS. Nesse sentido, está havendo confusão entre o que é
pactuação e o que é discussão. A CIB/RS é o espaço de negociação e pactuação do
sistema estadual entre os representantes do estado e dos municípios e uma
discussão não é uma decisão, uma vez que as pactuações devem ser votadas,
aprovadas e publicadas em resolução, para serem validadas. Por isso, não houve
decisão alguma sobre a assessoria técnica do estado aos municípios. 3- Pauta da
CIB/RS (22/03): Ficou estabelecido que o COEGEMAS/RS, através de seus
representantes, irá reencaminhar na CIB a solicitação de cronograma de
assessorias regionalizadas, de acordo com a pactuação existente (reuniões
mensais regionalizadas e duas visitas in loco aos municípios/ano), bem como
buscar a divisão das regiões pelo COEGEMAS/FAMURS e que a assessoria não
fique somente para os municípios prioritários. Há novos gestores que
desconhecem a política e precisam do apoio técnico. Houve o entendimento de
que qualquer nova proposta de alteração da assessoria regionalizada precisa
passar pela discussão deste Colegiado. Após discussão na CIB/RS havendo
negociação, pactuação e posteriormente publicação em resolução é que as
decisões tomadas conjuntamente pelos representantes das duas esferas (estado e
municípios) terão validade. 4- Encontro Regional do CONGEMAS SUL (05 e 06 de
abril, Joinville/SC): O COEGEMAS/RS estará representado através de sua
presidente e alguns membros. O encontro é considerado muito importante para o
fortalecimento da política de assistência social e oportunizará a ampliação de
conhecimento em diversas áreas, em virtude da qualidade dos palestrantes.
6.Assuntos Gerais. Fernando Couto/ACOSTADOCE fez o relato da 162ª reunião da
CIT. Entre diversos assuntos, falou que não houve pactuação das questões
relativas ao Programa Criança Feliz e da instituição de GT para realizar a discussão.
Falou também do CapacitaSUAS, que os estados não conseguem executar, e da
possibilidade de entidades de assistência social ofertarem os cursos, além das
instituições de ensino superior. Falou também do Pacto de Aprimoramento da
Gestão Estadual, das informações da realidade encaminhadas pelos estados à CIT,
em 2017. Está sendo elaborado relatório de monitoramento e avaliação das
metas. Posteriormente será apresentado pela CIT um cronograma de ações e
serão feitos encaminhamentos às CIBs e CEAS de todos os estados. Sobre o BPC,
os dados apresentados mostram que 62% dos idosos e 60% das Pessoas com
Deficiência, que recebem o benefício, foram cadastrados no CADÚnico, sendo
necessário a Busca Ativa dos beneficiários em todos os municípios, para que haja
100% do cadastramento até 31 de dezembro de 2018, quando termina o prazo.
Lia informou aos representantes que é necessário o encaminhamento de todas as
atas das reuniões regionais, realizadas ano 2017, à FAMURS, conforme preconiza o
Regimento Interno. Ficou acertado que a Assembleia Geral do COEGEMAS/RS com
todos os municípios, para a escolha dos Delegados ao Encontro Nacional do
Congemas, irá acontecer no mês de maio, e a reunião com os candidatos ao
Governo do Estado será na 2ª quinta-feira do mês de junho. Nada mais havendo a
tratar, encerro a presente Ata, que após lida e aprovada, será por mim assinada,
Karina Weiss/AMESNE, 2ª Secretária, pela Presidente e pelos representantes do
COEGEMAS/RS, que queiram fazê-lo.

3

