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Ao vigésimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, realizou-se na Casa dos
Conselhos, localizado na Rua Inácio Soares de Pádua, nº 58 – Vila Vargas, nesta cidade, a
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, sob a
Presidência da Sra. Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves (Presidente do CMAS e
representante da Secretaria Municipal de Assistência Social) e Leiva Helena Barbosa Reuter
(Vice Presidente do CMAS e representante dos Trabalhadores do SUAS) Estiveram
presentes os Conselheiros: Marielly Renor de Souza Martins Oliveira (representante da
Secretaria Municipal de Assistência Social), Isabela Maria Gomes de Araújo (representante
da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento), Nadja Rocha Lima
(representante da ONG PASPAS), Lisley Lopes Campos (representante da Casa da Criança
Renascer); Adilene Martins Oliveira e Marcelina Alves de Almeida (representantes dos
usuários do SUAS), Marcelina Alves de Almeida (representantes dos usuários do SUAS),
Alessandra Silva Almeida dos Santos e Mônica Bispo dos Santos (representante dos
Trabalhadores do SUAS). Ainda estiveram presentes Jacyana Ramos Bragança de Almeida
(Secretária Executiva do CMAS), e os Convidados: Jaqueline Pereira dos Santos (técnica da
SMAS), Rosiane Barbosa Souza de Oliveira (representante da SMAS – Proteção Básica),
Tadeu Mageste da Silva (representante do Lar dos Idosos), Andreia Evangelista Ramos
(representante da SMAS – Proteção Especial), Fábio Alves da Silva (Gestor do Fundo),
Vanderley Ferreira dos Santos (Gestor do PBF), João Jesus da Silva (representante dos
usuários). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Leitura da ata nº 138 da reunião anterior (18/12),
aprovação e assinaturas; 2) Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira
Estadual 2019; 3) Reprogramação de saldos de 2019 – recurso federal e estadual; 4) O que
ocorrer. A Presidente do CMAS, a Sra. Kacyana Faria Capucho, iniciou a reunião às oito
horas e quarenta e cinco minutos, dando boas-vindas a todos e solicitando que os mesmos
se apresentassem, já que se trata da primeira reunião com a composição da nova gestão do
conselho. A Sra. Kacyana Faria Capucho deu prosseguimento a reunião convidando a
técnica da SMAS a Srta. Jaqueline Santos para apresentar ao colegiado o Demonstrativo
Sintético de Execução Físico-Financeira Estadual do exercício 2019 para apreciação e
deliberação. Jaqueline explicou a todos que o Demonstrativo é o instrumento eletrônico que
deve ser utilizado pelos gestores para o registro de suas Prestações de Contas do
cofinanciamento estadual dos benefícios eventuais e os serviços socioassistenciais e
submetido a apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social quanto ao
cumprimento da finalidade dos recursos. O acesso ao Demonstrativo é realizado por meio
do Sistema de Informação e Acompanhamento do Cofinanciamento (SIACOF) com
login/usuário e senha individuais. “Os responsáveis pelo preenchimento dos dados no
Demonstrativo são do Administrador Titular que no caso do órgão gestor é o Secretário de
Assistência Social ou Adjunto que sou eu a responsável e, após a finalização por parte do
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órgão gestor, o parecer do conselho só poderá ser preenchido e finalizado pelo
Administrador Titular ou Adjunto do Conselho de Assistência Social, que são a Presidente e
a Secretária Executiva respectivamente”. Após a explanação referente Execução Física do
Demonstrativo a Srta. Jaqueline informou que é necessário responder as questões sobre o
parecer, que o colegiado deve analisar e responder coletivamente as questões. Ficou
acordado pelo colegiado que faremos uma nova reunião para a análise dos relatórios da
Comissão de Finanças sobre as prestações de contas trimestrais e as questões do parecer,
a secretária executiva do conselho encaminhará, via e-mail as questões do parecer para
todos os conselheiros, para que os mesmos tenham um conhecimento prévio e que venham
para a próxima reunião cientes do documento, a presidente sugeriu que no dia cinco de
fevereiro o colegiado se reunisse para realizar a análise e deliberação da documentação
supracitada, todos concordaram e agendamos como sugerido, e assim ficou acertado. Após
a apresentação da Srta. Jaqueline iniciou-se a apresentação do Chefe da Divisão
Financeira/FMAS/SMAS o Sr. Fábio Alves que apresentou ao colegiado a Execução
Financeira do Demonstrativo Sintético anual de Execução Físico-Financeira de
Cofinanciamento Estadual exercício 2019 do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e
a Reprogramação de Saldos de 2019 do recurso Federal e Estadual para apreciação e
deliberação. Fábio informou que os dados apresentados referentes à prestação de contas
do cofinanciamento estadual é reflexo do que a comissão de financiamento analisa
trimestralmente, haja vista, o órgão gestor enviar os relatórios trimestralmente para o CMAS.
Não havendo dúvidas sobre o demonstrativo Fábio iniciou a análise da reprogramação, foi
explanado item por item, os questionamentos e os ajustes foram feitos imediatamente e
assim encerramos a reprogramação que foi apreciada e aprovado pelo colegiado. O Sr.
Tadeu Magestes perguntou a Srta. Jaqueline acerca da possibilidade de se pleitear os
serviços e programas disponíveis pelo governo federal, Jaqueline informa que é possível
sim pleitear, mas que existe uma facilidade maior em aceitar os serviços e programas
quando há expansão para implantação destes, pois esses já vem pré determinados quais
municípios poderão ser contemplados caso aceite a oferta. Nada mais a tratar, deu-se por
encerrada a reunião, onde eu, Jacyana Ramos Bragança de Almeida, secretária executiva
do CMAS, lavrei a presente ata e que após lida e aprovada será assinada por todos os
conselheiros presentes e por mim.
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