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Ao décimo nono dia do mês de fevereiro 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 Ordinária 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), Angélica de Almeida Silva Moreira (representante da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente), Silvia Souza da Cruz (representante da Secretaria
Municipal de Habitação), Rityelle Lima Santos Rodrigues (representante da Secretaria
Municipal de Agricultura), Maria Edma Carvalho de Matos (representante da ONG
PASPAS), Lisley Lopes Campos (representante da Casa da Criança Renascer), Adilene
Martins Oliveira (representantes dos usuários do SUAS), Marcelina Alves de Almeida
(representantes dos usuários do SUAS), Sebastiana de Morais Mota Costa (representante
dos usuários do SUAS), Alessandra Silva Almeida dos Santos (representante dos
Trabalhadores do SUAS) Larissa de Kássia dos Santos Gabriel (representante dos
Trabalhadores do SUAS) 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) e Daniele
de Oliveira Silva (representante da SMAS – Proteção Básica). PAUTA DA REUNIÃO: 1)
Informes: Calendário de reuniões, leitura, aprovação e assinatura da ata nº 139; 2)
Apresentação do Plano de Ação Estadual; 3) Leitura e Deliberação do Conselho do parecer
do Demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira Estadual 2019; 4) Formar as
comissões; 5) O que ocorrer. A Presidente do CMAS, a Sra. Kacyana Faria Capucho,
iniciou a reunião às oito horas e quarenta e nove minutos, dando boas-vindas a todos e em
seguida realizou a leitura da pauta, apresentou o calendário anual de reuniões que após
analisado e feito os ajustes necessários foi aprovado pela plenária. Posteriormente fez a
leitura da ata da reunião anterior, ata de nº 139, que após lida foi aprovada e assinada pelos
membros presentes. A Sra. Kacyana Faria Capucho deu prosseguimento a reunião
convidando a técnica da SMAS a Srta. Jaqueline Santos para apresentar ao colegiado o
Plano de Ação Estadual para apreciação e deliberação. Jaqueline iniciou explicando que o
Plano de Ações é um planejamento das ações que pretendemos executar no ano de dois mil
e vinte. No Estado temos a Portaria 123 de 18 de agosto de 2016 que dispõe sobre normas
complementares ao regulamento do cofinanciamento estadual do Sistema Único de
Assistência Social - SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo. A
Srta. Jaqueline faz a leitura do Capítulo I Art. 3º e 4ºque trata sobre o Plano de Ação
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ressaltando que o plano municipal deve estar em consonância com o PMAS e PPA do
município, as ações previstas deverão estar presentes em todos os instrumentos que
determinam as atividades planejadas, a atribuição do governo federal e estadual é o
repasse desse recurso para financiar essa política. Lembrando que benefícios e serviços é
dever do Estado e programas é dever do governo federal. Partindo dessa premissa o Estado
lança o plano de ação e o munícipio tem que preencher a parte da previsão de execução
física, informando todos os dados necessários para construção do documento, a secretaria
utiliza os dados do ano anterior como base de informação. Logo após a explicação acerca
do que é o Plano de ação Jaqueline iniciou a analise item por item do plano, e após os
questionamentos serem imediatamente sanados encerrou-se a apresentação do Plano de
Ação Estadual que foi apreciado e aprovado pelo colegiado. Posteriormente a Sra. Kacyana
informou que faria a leitura da ata da reunião que aconteceu na casa dos conselhos no dia
cinco de fevereiro de dois mil e vinte às oito horas e quarenta minutos, reunião realizada
com o intuito de analisar as questões do parecer do Demonstrativo Sintético de Execução
Físico-Financeira Estadual, participou da reunião a comissão de finanças e as demais
comissões. Após leitura do parecer e socialização do resultado o Demonstrativo Sintético
anual de Execução Físico-Financeira de Cofinanciamento Estadual exercício 2019 do
Sistema Único de Assistência Social foi apreciado e deliberado pelo colegiado. Seguindo
com a pauta a Sra. Kacyana iniciou a formação das comissões de trabalho para a gestão
2019/2021. Ficando distribuídas da seguinte forma: Comissão de Normas: Kacyana
Capucho, Marielly Renor , Rosilei Gretter Lopes, Nadja Rocha Lima e Andréia Rodrigues.
Comissão de Política de Assistência Social e Recursos Humanos: Silvia Souza Cruz,
Alessandra Almeida, Larissa de Kássia, Katiane Rosa Braga e Angélica Moreira. Comissão
de Financiamento: Leiva Helena, Daiane Laurentino, Rosineide Lopes Guedes, Izabel
Zanuncio e Marcelina Alves. Comissão de Acompanhamento de Benefícios e Transferência
de Renda: Mônica Bispo, Lisley Lopes, Adilene Martins, Maria Edma Carvalho de Matos e
Rityelle Lima. 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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