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Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, no Centro 

de Convivência da Terceira Idade, na rua Monteiro Lobato, aconteceu reunião extraordinária do 

Conselho Municipal de Assistência Social juntamente com alguns membros do Conselho Municipal 

do Idoso e voluntários (as) do Centro de Convivência da Terceira Idade. Estiveram presentes os 

seguintes representantes: Giovani Souza Moraes (Secretaria Municipal de Administração e 

Finanças); Rosilene Costa Antônio (APAE); Marilene Mendes Vicente (usuária da política de 

assistência social); Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do SUAS); Moacir Corrêa Borges 

(Secretaria de Obras e Viação); Mara Pereira (Secretaria de Assistência Social); e os representantes 

do Conselho Municipal do Idoso são: Elizabeth Gomes (Pastoral da Criança); João Mendes 

Domingos (Associação da Terceira Idade); Walter S. Matos (Secretaria de Desenvolvimento Rural); 

Pedro da Silva (Associação de Moradores); Gisele Zago Medeiros (Secretaria de Educação e 

Cultura); Régia A. P. Aguiar (Secretaria de Administração e Finanças), Ivete Alberton (Secretaria de 

Assistência Social). Ainda estiveram presentes: Odahir Wendhausen, Maria Helena Farias Gomes, 

Glória Martins de Souza, José Antônio Fávaro, Maria de Lourdes Rodrigues, Antônio de Souza 

Calegari, Nélia Corrêa, Elizabeth Maccari, Lúcia Menezes da Silva, Sandro Ferreira, Felipe de Souza 

Bez. Inicialmente foi explicado a Resolução nº 01, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o 

reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do 

Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento 

federal, metas de atendimento do público prioritário. A presidente explicou sobre a questão de que a 

administração precisa rever a forma de transferência dos lanches, pois o público prioritário não está 

sendo atendido pela Secretaria de Assistência Social com o recurso federal disponibilizado pelo 

mesmo. E sim repassado diretamente através ao Fundo e utilizado para o público no geral, não sendo 

o prioritário. Cabe ressaltar que o valor do governo federal repassado ao mês é de R$ 9.000,00, isso 

quando atinge a meta, sendo que quando não atingida não alcança R$ 9.000,00. Foi esclarecido que 

este atendimento do SCFV não é somente para os idosos, e sim para crianças de 0 a 6 anos, 6 até 15 

anos, 15 a 17 anos. Hoje no município estão com 180 usuários para atendimento, tendo em vista que 

a aplicação é sempre complementada com recurso próprio da prefeitura. Foi esclarecido também que 

os idosos do município não foram cadastrados, sendo que no bairro três de maio estão todos 

cadastrados. A presidente esclareceu aos técnicos presentes da Secretaria de Assistência Social que é 

importante que o cadastro deva ser realizado através do CRAS já que relatam ter iniciado um 

levantamento, verificando a situação dos idosos prioritários a Secretaria de Assistência Social poderá 

dar a atenção para este público prioritário. Foi esclarecido à senhora Odahir hoje presidente da 



Associação Unidos da Terceira Idade que se quiser pode dar a baixa na Associação e retirar seu nome 

da Receita Federal, sendo que desde quando foi cadastrada permanece como a única presidente. A 

mesma explicou a todos os presentes que estaria providenciando o cancelamento da inscrição na 

Receita Federal. Todos concordaram. A técnica Elizabeth Maccari esclareceu que o gasto anual com 

a Terceira Idade, sendo a estimativa no ano de 2015, sendo: água no valor de R$ 540,00, luz no valor 

de R$ 3.926,35, serviços gerais no valor de R$ 38.400,00, lanche no valor de R$ 30.000,00, café, 

açúcar e leite no valor R$ 6.924,00, água mineral no valor de R$ 336,00, refrigerantes no valor de R$ 

1.920,00, material de limpeza no valor de R$ 3.600,00, sonorização no valor de R$ 350,00, maestro 

no valor de R$ 17.568,00, bolsista no valor de R$ 4.000,00, tendo um total de R$ 111.164,35. O 

valor que o governo federal deveria transferir mensalmente ao Fundo Municipal de Assistência 

Social seria de R$ 9.000,00, porém quando alcança a meta e desde o ano de 2015 não vem sendo 

repassado. O secretário Sandro informou que no dia 21 de março de 2016 acontecerá a licitação para 

o lanche, que só está aguardando o dia para ver quem ganha a licitação e providenciar os lanches. O 

mesmo informou que o prefeito juntamente com a Secretaria de Assistência Social em nenhum 

momento alegou que teria intenção de acabar com o lanche dos idosos, mas sim diminuir as 

variedades pela questão de custos, já que no momento a prefeitura está com problemas financeiros. A 

secretária Lúcia coloca que as idosas do bairro Três de Maio tomaram a iniciativa de começar e levar 

seu próprio lanche, até que a prefeitura tenha licitação a ser definida. A conselheira Elizabeth coloca 

sobre a união das idosas do bairro Três de Maio e percebe que quando o grupo é maior existe 

dificuldade. As idosas presentes colocam que no grupo de quarta-feira são mais de 100 idosas sendo 

inviável levarem seu próprio lanche que realmente é melhor aguardar a licitação, e percebem que no 

grupo maior existem mais opiniões diversificadas, mas não vê falta de união. A presidente Roberta 

esclarece que a Secretaria de Administração e grupo de idosos entre em acordo, e aguardem o dia 21 

de março, sendo que a secretária Lúcia se propõe a entrar em contato. E por último, a presidente 

Roberta coloca sobre a questão dos serviços gerais. E a secretária Lúcia explica que terá a 

contratação de novos serviços gerais, que já foi conversado, porém estarão informando o mais breve 

possível.  A presidente ainda passou a palavra para a secretária executiva esclarecer sobre o Fórum da 

sociedade civil realizado no dia 25 de novembro de 2016, onde ficou estabelecido nesse dia realizar 

uma reunião no ano de 2016 para ver possíveis interessados da população idosa a participar da 

composição da sociedade civil. Também foi explicado a importância na participação, uma vez que,  

E, nada mais havendo a tratar-se, foi encerrada esta reunião. E, para constar, foi lavrada esta ata, que 

após lida e aprovada, segue subscrita pelos membros presentes. 

 



 


