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O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em reunião ordinária realizada no dia
24 de julho de 2019, no uso de suas competências e atribuições legais conferidas pela Lei
Municipal Lei nº 1.019 de 29 de maio de 2018, que revoga as Leis 197/97 e 478/2009.
CONSIDERANDO as discussões e apreciações sobre a matéria.
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação para cofinanciamento do Governo Federal, do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS do município de Teixeira de Freitas, para o exercício de
2019;
Art. 2º Os recursos são provenientes do Tesouro Nacional, repassados do Fundo Nacional
de Assistência Social – FNAS para o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS;
Art. 3º O valor total previsto para repasse por Bloco de Financiamento relacionados à gestão
e aos serviços de proteção social básica e especial é de R$ 2.622.173,82 (Dois milhões
seiscentos e vinte e dois mil e cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) para o
exercício de 2019;
Art. 4º A planilha detalha as parcelas de recursos do cofinanciamento do Governo Federal
que o município de Teixeira de Freitas/BA receberá no ano de 2019 e deverá destiná-las
aos serviços de ação continuada de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e
Gestão no âmbito do SUAS, conforme anexo.
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Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Município.
Publique-se, registre-se, cumpra-se;
Teixeira de Freitas – BA, 21 de agosto de 2019.
Tadeu Mageste da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ANEXO 1
RESOLUÇÃO nº 12 de 21 de agosto de 2019
PREVISÃO DE FINANCIAMENTO

Incentivo
Bloco da Gestão
IGD-M - Índice de Gestão Descentralizada
Municipal do Programa Bolsa Família
IGD-M - Índice de Gestão Descentralizada
Municipal do Sistema Único de Assistência
Social

Serviço

Valor Financeiro

Fator de operação do PBF - IGD-M

57.986,50

IGD SUAS - Índice de Gestão
Descentralizada do Sistema Único de 8.184,23
Assistência Social

Serviço
Bloco da Proteção Social Básica
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
(PAIF)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Bloco da Proteção Social Especial
Serviço de Acolhimento a Outros Públicos
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a
Famílias e Indivíduos - PAEFI

Piso

Valor Financeiro

Piso Básico Fixo

36.000,00

Piso Básico Variável - SCFV 44.000,00

Piso de Alta Complexidade I 9.000,00
Piso Fixo de Média
13.000,00
Complexidade
Piso Fixo de Média
Serviço Especializado em Abordagem Social
5.000,00
Complexidade
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em
Piso Fixo de Média
4.400,00
cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC Complexidade
Piso Fixo de Média
Serviço Especializado para pessoas em situação de rua
13.000,00
Complexidade
Serviço de PSE para pessoas com deficiência, idosas e Piso Transição de Média
425,67
suas famílias
Complexidade
Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes
Piso de Alta Complexidade I 20.000,00
Programas e Projetos
Avaliação e Operacionalização do BPC da Assistência BPC na Escola - Questionário
16.320,00
Social e RMV
a ser aplicado
Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo
Acessuas Trabalho
73.897,02
do Trabalho Acessuas Trabalho
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OBS* Serviço de Acolhimento a Crianças e Adolescentes - Piso de Alta Complexidade I
Valor de Repasse R$ 20.000,00 – dividido para 2 (duas) entidades, tanto governamental,
quanto não governamental. Ficando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil) para cada uma,
sendo elas: Casa da Criança Renascer e Serviço de Acolhimento Institucional Sagrada
Família, conforme Art. 11 da Resolução CNAS nº 23, de 27 de setembro de 2013, no qual
define os valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para capacidade de atendimento de até
10 (dez) pessoas.
* Serviço de Acolhimento a Outros Públicos Piso de Alta Complexidade I
Valor de Repasse – R$ 9.000,00 (nove mil) – dividido para 3 (três) entidades, tanto
governamental, quanto não governamental. Ficando o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais) para o Lar dos Idosos São Francisco de Assis, R$ 900,00 (novecentos reais)
para Casa da Criança Renascer e R$ 900,00 (novecentos reais) para o Abrigo Institucional
Sagrada Família.
Tadeu Mageste da Silva - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

ATA Nº 130 CMAS REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 26.06.2019 DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos dias vinte e seis do mês de Junho do ano dois mil e dezenove, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, n° 58 - Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. Estiveram
presentes como membros da diretoria os Conselheiros Titulares e Suplentes: Tadeu
Mageste da Silva (Representante do Lar dos Idosos São Francisco de Assis), João Jesus
de Souza e Marcelina Alves de Almeida (Representantes dos Usuários), Aurilene Alves da
Silva (representante da ONG PASPAS), Valdeci da Silva Fernandes (Casa da Criança
Renascer), Itatiana Rodrigues Cruz (Secretária Municipal de Assistência Social), Tânia
Marília Dantas Pinto (Secretaria de Educação e Cultura), Izabel Zanuncio (Secretaria
Municipal do Meio Ambiente), Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves (Secretaria
Municipal de Assistência Social), Maria Renilde Cardoso Machado (Secretaria Municipal de
Finanças), Ledimar Felizarda Lima (Representante dos Trabalhadores do SUAS) Antônio
Jorge da Silva Correa (Secretário Executivo do CMAS). Convidados e Visitantes: Andreia
Evangelista Ramos (SMAS), Jaqueline Pereira dos Santos (SMAS) e Rosiane Barbosa de
Souza Oliveira (SMAS). INFORMES E PAUTA DA REUNIÃO: 1) Informes; 2) Leitura e
deliberação da ata da reunião anterior; 3) Frequência e trabalho das Comissões Temáticas
do CMAS; 4) O que Ocorrer. Sr. Tadeu Mageste iniciou a reunião às oito horas e quarenta e
quatro minutos cumprimentando, dando as boas-vindas a todos os presentes e agradeceu a
Deus pela oportunidade de estarem reunidos. Na continuação Sr. Antônio Jorge realizou a
leitura dos informes, a Ata da reunião anterior, e o ofício de nº 17/2019 enviado ao Sr. Fábio
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Silva (Técnico do Fundo Municipal de Assistência Social), solicitando resposta desse
referido ofício, em tempo realizou a leitura do ofício de nº 003/2019/FMAS enviado pelo Sr.
Fabio Silva em resposta ao ofício de nº 17/2019. Continuando a Sra. Kacyana Faria, sugeriu
construir o Plano de Aplicação de Recursos do CMAS, realizar o planejamento e enviar para
o órgão responsável. Sr. Antônio Jorge ressaltou que é dever de todos os componentes
estudar a legislação, resoluções, portarias, cessão de uso e corporação para devido
conhecimento e, em seguida, agendar uma reunião com o Secretário de Administração,
Presidentes e Conselheiros para estudar a melhor forma de ser implementado, divulgar
evitando tudo ao que se refere à cunho político. Sra. Tânia Marília indagou sobre a reunião
com os três secretários e foi esclarecido pelo Sr. Antônio Jorge que não obteve respostas
dos referidos ofícios, que irá enviá-los exigindo respostas, anexando os ofícios com o
recebido. O Sr. Tadeu

Teixeira de Freitas – Bahia
Criado pela Lei nº 197, de 20 de outubro de 1997, alterada pela Lei nº 478/2009
Mageste relatou que já chegaram a máquina fotográfica e o Datashow, e é interessante
solicitar o gravador para facilitar a digitação da Ata. Em tempo, Sr. Antônio Jorge realizou a
leitura da Ata de número 129 que, após feitas algumas correções, foi aprovada e assinada
por todos. Logo depois o mesmo explanou sobre as Conferências Municipal e Estadual da
Assistência Social e ressaltou que quem participasse da Conferência será delegado nato
(com direito a voto), esclarecendo que serão delegados natos os Conselheiros e os
Delegados eleitos na Pré Conferência Municipal; elegeram (07) sete ou (08) oito delegados.
O mesmo acredita que mesmo realizando a Conferência o objetivo não será atingido. Sra.
Jaqueline Pereira defendeu a importância da realização da Conferência para que não haja
retrocesso e não perca tudo o que já foi conquistado, sugerindo que caso não realize a
Conferência será interessante fazer outro tipo de evento: palestras, mesa redonda e o foro
de usuários informando-os sobre como reivindicar os seus direitos; as reuniões são abertas
mas a população não tem conhecimento dessa informação; vale ressaltar que o
estabelecimento só comporta (600) seiscentas pessoas. Sra. Itatiana Rodrigues ressaltou
que seria importante para o município realizar a Conferência dos Territórios nos
equipamentos, como Escolas, PSF´s e CRAS, para que os usuários tenham conhecimento
da importância do equipamento, mobilizar para entender como funciona a política para
usuários, fortalecendo as parcerias para agregar conhecimento, criando oficinas para
ensiná-los a trabalhar, pois a população não participa das políticas públicas por falta de
conhecimento e informação. Sr. Tadeu Mageste relembrou dos ofícios enviados para o
requerimento de cursos e que ainda não houve resposta, sugeriu, então, fazer um
levantamento dos ofícios cobrando devolutivas. Sr. Antônio Jorge se dispôs a enviar ofícios
para o Gestor Municipal, Gestor Estadual, para o atual Governador, para o Sr. Antônio
Martins e para o CEAS informando que não haverá a Conferência, fundamentando os
motivos pertinentes pela não realização da mesma. Em seguida o Sr. João de Jesus fez
uma reclamação sobre o não comparecimento dos membros da comissão nas reuniões, que
comparece apenas ele e mais uma componente. Sr. Tadeu Mageste sugeriu que a solução
seria fazer contato telefônico com cada membro da Comissão no dia anterior para lembrar
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da reunião e o Sr. Antônio Jorge se propôs a fazê-lo dois dias antes das reuniões. Ficou
acordado entre os presentes o agendamento de uma reunião extraordinária para o dia (05)
cinco de julho às 08:30h. A Comissão de Normas também se reunirá na segunda semana
do referido mês. Sr. Antônio Jorge advertiu sobre a importância da participação e o
empenho das comissões para o estudo das resoluções as quais só serão publicadas após
apreciação do colegiado. Nada mais havendo a tratar, deu- se por encerrada a reunião,
onde eu, Antônio Jorge Secretário Executivo do CMAS, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada por todos os conselheiros presentes e por mim.

ATA S/Nº CMAS REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 11.07.2019 DA COMISSÃO DE NORMAS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos dias onze do mês de Julho do ano dois mil e dezenove, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, n° 58 - Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião ordinária da Comissão de Normas do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS. Estiveram presentes os Conselheiros, Aurilene Alves da Silva (representante da
ONG PASPAS), Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves (Secretaria Municipal de
Assistência Social), Mariely Renor de Souza Martins Oliveira (representante dos
Trabalhadores do SUAS) Antônio Jorge da Silva Correa (Secretário Executivo do CMAS).
PAUTA DA REUNIÃO: 1) Benefícios Eventuais, 2) Regimento interno. O Sr. Antônio Jorge
deu início a reunião às 8:54 cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes, em
tempo falou da importância de agendar uma reunião para discutir a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, concernente aos Benefícios Eventuais, Sra. Kacyana Faria explicou que
aumentou o número de beneficiárias de 25 para 50, sobre a questão das passagens aéreas
não é possível modificar e sim manter, ficou definido que em relação aos Kit`s para recémnascido haveria alteração, reestruturação e mudança de costureiras, da qual a mesma fez
uma lista com todos os detalhamentos e enviou para o Sr. Givanildo que é responsável pelo
setor de compras, que terá um prazo de 30 dias para se manifestar, caso não haja resposta
o Conselho interferirá exigindo resposta, e caso haja necessidade de licitação, na
sequência ressaltou que a Resolução foi aprovada e enviará para o e-mail do Sr. Antônio
Jorge para que seja feita a publicação. Ficou acordado que os componentes serão
convocados com 15 dias de antecedência e todo o material será enviado via e-mail e
whatsapp. Foi aprovada a Resolução dos Benefícios Eventuais para publicação, quanto ao
Regimento Interno juntamente com a Legislação do SUAS Municipal será encaminhada à
Secretaria Executiva para posterior análise, do qual será feito modificações pertinentes,
ficou definido que a secretaria Executiva realizará parecer junto ao Conselho Estadual, a
Controladoria e a Procuradoria do Município referente à ampliação dos mandatos dos
Conselheiros. Sra. Kacyana Faria sugeriu já definir na reunião de agosto de 2019 a iniciação
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do processo de construção da nova diretoria do CMAS. Ficou acertado também que a
Secretaria Executiva enviará todas a atas, resoluções e exercícios do ano 2019, tendo como
prazo o dia 17/07/2019 para e-mail dos componentes. Foi acordado entre os presentes a
mudança do dia agendado para reunião, mudar o dia da semana de quarta-feira para terça
feira na segunda semana do mês, sendo que a próxima reunião já está agendada para
quarta-feira, dia 13/08/19 ás 08:00 para discutir sobre o relatório da ONG PASPAS. Nada
mais havendo a tratar, deu- se por encerrada a reunião, onde eu, Antônio Jorge Secretário
Executivo do CMAS, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos
os conselheiros presente e por mim.

ATA Nº 131 CMAS REUNIÃO ORDINÁRIA DIA 24.07.2019 DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aos dias vinte e quatro do mês de Julho do ano dois mil e dezenove, realizou-se na
Casa dos Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, n° 58 - Vila
Vargas, nesta cidade, a reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS. Estiveram presentes os Conselheiros, Aurilene Alves da Silva
(Representante da ONG PASPAS), Tadeu Mageste da Silva (Lar dos Idosos São
Francisco de Assis), Valdeci da Silva Fernandes (Casa Renascer), Marielly Renor de
Souza Martins Oliveira (Representante dos Trabalhadores do SUAS), João Jesus
de Souza (Representante dos Usuários CRAS 4), Angélica de Almeida Silva Moreira
( Secretaria Municipal do Meio Ambiente), Maria Renilde Cardoso Machado
(Secretaria Municipal de Finanças), Antônio Jorge da Silva Correa (Secretário
Executivo do CMAS). CONVIDADOS: Jaqueline Pereira dos Santos (SMAS), Raquel
Ferreira Nunes (SMAS/ACESSUAS), Andreia Evangelista Ramos (SMAS/PSE-MC),
Daniele de Oliveira Silva (SMAS/PSB). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Informes, 2) Leitura
e deliberação da ata anterior a reunião, 3) Planejamento de Ações Programa
ACESSUAS trabalho, 4) Plano de Ação Federal 2019, 5) O que ocorrer. Sr. Tadeu
Mageste iniciou a reunião às 8:45 (oito horas e quarenta e cinco minutos)
cumprimentando e dando as boas-vindas aos presentes, agradeceu a Deus pela
oportunidade de estarem reunidos. A seguir Sr. Antônio Jorge realizou a leitura dos
informes, a leitura da Ata de nº 130 foi suprimida, em tempo fez a leitura do ofício
enviado para o Sr. Fábio sobre o IGD SUAS, a seguir relatou sobre a reunião
realizada com a comissão de normas, em relação aos Benefícios Eventuais, do qual
foi concluído, o Regimento Interno fariam alterações e mudanças, quanto ao
relatório do PASPAS agendaram uma reunião para analisar o aludido relatório. Na
sequência Sr. Antônio Jorge falou sobre os itens solicitados à Secretaria de
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Assistência Social, materiais de escritório e materiais de limpeza, não liberaram tudo
o que foi solicitado, mas o que receberam dará para os três próximos meses, em
tempo informou que o Conselho Nacional Antidrogas retirou a representação da
Sociedade Civil, permanecendo apenas a Governamental, Sr. João Jesus ressaltou
sobre a importância dos Conselhos para a sociedade e que o governo não pode
acabar com os Conselhos criados por Lei. Sr. Tadeu Mageste falou que o LOA já foi
aprovado, que a Câmara de Vereadores tem o prazo de até final de 2019 para
colocá-lo em prática. A seguir Srta. Jaqueline Pereira dos Santos distribuiu um
informe contendo os dados da Seção de Previsão de Atendimento Físico, explicou
cada item e suas peculiaridades. Explanou que o Plano de Ação Federal é um
instrumento eletrônico de planejamento/previsão utilizado pela Secretaria Nacional
de Assistência Social/SNAS para ordenar e garantir o lançamento e validação anual
das informações necessárias ao início ou à continuidade da transferência regular e
automática de recursos do cofinanciamento federal dos serviços socioassistenciais.
O Plano de Ação possibilita que os Fundos de Assistência Social dos Municípios,
Estados e Distrito Federal recebam continuamente as parcelas referentes ao
cofinanciamento federal destinados à gestão, aos serviços, aos programas e aos
projetos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Sendo assim, o município
preenche a parte de Previsão de Atendimento Físico, ou seja, o que pretende
executar dentro de cada serviço e quantas pessoas almeja atender de acordo com
as referências de pactuação, normativas e orientações regulamentadoras,
explanando ponto a ponto as previsões de atendimento de cada serviço e
programa. A Srta. Jaqueline Pereira dos Santos, prosseguimento a sua explanação
fala sobre a Previsão de Financiamento, para o Bloco da Gestão do IGD-M – Índice
de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família a previsão é de
R$57.986,50 (Cinquenta e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta
centavos). Lembrando que se referem a uma previsão. As taxas informadas irão
gerar uma média que pode alterar a “Previsão de Financiamento”, conforme metas
de desempenho em cada uma das taxas/índices do IGD-PBF, sendo elas: Taxa de
Educação (TAFE) que deve estar entre 0,30 e 1,00, assim como a Taxa de Saúde
(TAAS) e Taxa de Atualização (TAC) que é entre 0,55 e 1. Já o IGD-SUAS ficou R$
8.184,23 (Oito mil cento e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos). No Bloco da
Proteção Básica, para o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF
é de R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil reais) sendo R$ 12.000,00 (Doze mil reais) para
cada CRAS, pois só três são cofinanciados, no mesmo bloco temos o Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV e a previsão é de R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil reais) mensais, mas o repasse acontece trimestralmente de
acordo com as informações de atendimento de usuários e de participação no serviço
registradas no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos - SISC, considerando o dia 20 do último mês de cada trimestre como
base de cálculo para o trimestre seguinte, a capacidade de atendimento ofertada
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para esse serviço no município é de 880 pessoas, com meta de inclusão de público
prioritário de 440, ou seja, 50%. Já o Bloco de Proteção Social Especial para o
Serviço de Acolhimento a outros públicos R$ 9.000,00 (Nove mil reais), é referente
aos abrigos, este recurso deve ser dividido entre o Serviço de Acolhimento a Criança
e Adolescente (Casa da Criança Renascer), o Abrigo Governamental Sagrada
Família e o Lar dos Idosos São Francisco de Assis, ressaltando que, quem delibera
essa partilha são os conselheiros, tendo em vista, que para as unidades de
acolhimento para o público de crianças e adolescentes existe um piso específico no
valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A seguir Sr. Antônio Jorge indagou
sobre a divisão de repasse, se manteria os R$ 9.000,00 (nove mil reais) dividido por
3 (três) serviços de acolhimento. Os conselheiros decidem manter a divisão dos
anos anteriores, ficando o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) para o
Lar dos Idosos São Francisco de Assis, R$ 900,00 (novecentos reais) para Casa da
Criança Renascer e R$ 900,00 (novecentos reais) para o Abrigo Institucional
Sagrada Família. Prosseguindo a explicação a Srta. Jaqueline Pereira dos Santos
informa que dentro do Bloco da Proteção Social Especial tem outros serviços, sendo
eles: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos PAEFI que é de R$ 13.000,00 (treze mil reais); o Serviço Especializado em
Abordagem Social R$ 5.000,00 (cinco mil reais); o Serviço de Proteção Social a
Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de LA e PSC R$
4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais); o Serviço Especializado para pessoas em
situação de rua R$ 13.000,00 (treze mil reais); o Serviço de PSE para pessoas com
deficiência, idosas e suas famílias R$ 425,67 (quatrocentos e vinte e cinco reais e
sessenta e sete centavos), temos ainda o Programa Acessuas Trabalho que teve
repasse em parcela única no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em
15/08/2018, conforme previsto no Termo de Repactuação do programa em questão,
tendo como saldo em 31/12/2018 de R$ 73.897,02 (setenta e três mil oitocentos e
noventa e sete reais, e dois centavos) o que consta no Plano de Ação de 2019, para
finalizar a previsão financeira de repasse de recursos temos a Avaliação e
Operacionalização do BPC na Escola, com previsão da aplicação de 408
questionários aos beneficiários do BPC com deficiência na faixa etária de 0 a 18
anos para identificar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso e a
permanência de crianças e adolescentes com deficiência na escola e o
desenvolvimento de ações intersetoriais, envolvendo as políticas de Assistência
Social, de Educação, de Saúde e de Direitos Humanos. Posteriormente, será
realizado o acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias pelos técnicos dos
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), e das ações intersetoriais
desenvolvidas pelos grupos gestores do Programa. Caso o município consiga atingir
essa meta poderá receber um valor total por todos os questionários aplicados R$
16.320,00 (dezesseis mil e trezentos e vinte reais). A Srta Jaqueline no
encerramento de sua fala disse que o valor previsto a ser repassado pelo Fundo
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Nacional de Assistência Social – FNAS é de R$ 2.622.173,82 (dois milhões
seiscentos e vinte e dois mil, cento e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) e
que os dados informados na reunião referente à Previsão de Atendimento Físico já
foram lançados no sistema eletrônico. Portanto, o sistema já está disponível para
que o Conselho possa fazer o parecer, tendo até 9 de setembro para finalizar esta
ação. Após a apresentação o Plano de Ação para cofinanciamento Federal exercício
2019 foi aprovado sem ressalvas. A Srta. Jaqueline finalizou ressaltando a
importância do cumprimento do prazo para o conselho finalizar o parecer no
SUASweb se colocando à disposição para qualquer dúvida. Em seguida o Sr.
Antônio Jorge sugeriu realizar um paralelo em relação à previsão de atendimento
físico e o demonstrativo (prestação de contas), fazendo um cruzamento dos dados
para ter condições de avaliar e não apenas referendar, fazendo ainda uma
avaliação, uma análise para entender as políticas públicas. A seguir a senhora
Raquel Ferreira coordenadora do programa ACESSUAS Trabalho discorreu sobre o
trabalho realizado com oficinas temáticas, do qual o modelo apresentado é
estruturado de acordo com os parâmetros do Programa ACESSUAS Trabalho
estabelecidos pelo Governo Federal. O planejamento é executado de forma direta
nos quatro CRAS do município através de oficinas, e as atividades são realizadas
semanalmente com duração de 1 (uma) a 2 (duas) horas. A equipe técnica do
ACESSUAS está localizada em uma sala na Secretaria de Assistência Social, com
horário de funcionamento de 07:00 h às 16:30 h, mas as oficinas ocorrem dentro dos
equipamentos. O ACESSUAS é realizado em parcerias com SEBRAE, PITÁGORAS,
IF BAIANO, ONG PASPAS, MICROLINS, ÔMEGA INFORMÁTICA, do qual o IF
BAIANO oferece cursos FIC de Libras, Espanhol e Inglês (básico). O programa está
sempre em busca de parcerias a exemplo da Suzano Papel e Celulose que fornece
uma visita técnica, da qual está aguardando um horário na agenda deles para levar
os usuários do ACESSUAS, sem deixar de falar da parceria com a Construtora Zé
Carlos e com o Frisa no sentido de aceitar os currículos dos usuários e possibilitar a
possível inserção no mercado de trabalho. O ACESSUAS é um programa voltado
para o mundo do trabalho, o perfil dos usuários é da faixa etária de 14 a 59 anos
com prioridade para os usuários de serviços, projetos e programa de transferência
de renda socioassistenciais. Os usuários enfrentam certa dificuldade frente aos
concorrentes no momento da seleção dos currículos em relação ao grau de
escolaridade e documentação, pois os mesmos nem sempre possuem documentos
necessários como Histórico Escolar, RG, CPF e Carteira de Trabalho. O Sr. Antônio
Jorge ressaltou sobre a importância do Programa ACESSUAS Trabalho para a
inserção no mercado e no mundo do trabalho. Diante do exposto, o Planejamento
das Ações Municipais do Programa ACESSUAS Trabalho foi aprovado por todos os
presentes. Na sequência Sr. Antônio Jorge pediu desculpas para a Sra. Marielly
Renor de Souza Martins Oliveira (Representante dos Trabalhadores do SUAS) pelo
comentário que a mesma não estava comparecendo às reuniões, uma vez que ela
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estava no período de férias, e é assídua com relação à participação nas reuniões.
Aproveitando o momento para justificar a ausência das Sras. Isabel Zanúncio,
Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves e Itatiana Rodrigues Cruz que se
encontravam no gozo de férias, do Sr. Evaldo do Lar dos idosos que participa
somente da Comissão de Normas e da Sra. Ledimar Felizarda Lima que no
momento está substituindo a Sra. Marta na Secretaria. Em seguida agradeceu ao
órgão gestor pela presença. Nada mais havendo a tratar, deu- se por encerrada a
reunião, onde eu, Antônio Jorge, Secretário Executivo do CMAS, lavrei a presente
ata que após lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros presente e
por mim.
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