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Ao sétimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se reunião Extraordinária
do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na modalidade virtual, através do
aplicativo SKype, 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). Participaram da reunião os Conselheiros: Marielly Renor de Souza Martins
Oliveira (representante da Secretaria Municipal de Assistência Social), Silvia Souza da Cruz
(representante da Secretaria Municipal de Habitação), Katiane Rosa de Sousa Braga
(representante da Secretaria Municipal de Agricultura), Andréia Rodrigues de Sá Lopes
(representante da Casa da Criança Renascer), Izabel Zanuncio (representante da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente), Rosilei Gretter Lopes (representante da Associação
Pestalozzi de Teixeira de Freitas), Nadja Rocha Lima (representante da ONG PASPAS),
Mônica Bispo dos Santos (representante dos Trabalhadores do SUAS) e Jacyana Ramos
Bragança de Almeida (Secretária Executiva do CMAS). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Informes:
Leitura e aprovação da ata nº 142; publicação no DOM das Resoluções nº 28 e 29;
2) Ofício para as entidades; 3) Situação das Cestas Básicas; 4) Rescisão do contrato da
conselheira Janaina dos Santos Sperotto – representante da saúde; 5) Discussão sobre o
material enviado por e-mail (Portarias e Resoluções federais, estaduais e municipais; 6) O
que ocorrer. A Presidente do CMAS, a Sra. Kacyana Faria Capucho, iniciou a reunião
dando boas-vindas a todos e em seguida realizou a leitura de uma mensagem de Paulo
Coelho. Informou que a ata da última reunião realizada no dia quatorze de abril tinha sido
enviada a todos os conselheiros via e-mail, para que todos tivessem conhecimento e não
havendo nenhuma objeção a ata seria publicada no diário oficial do município. Em seguida
informou a todos que as resoluções de número 28 e 29, demandadas também na reunião
anterior, já se encontravam publicadas no diário oficial. A conselheira Rosilei Gretter
questionou acerca de como conseguir cesta básica para uma família assistida pela
Pestalozzi, instituição a qual ela representa, disse que após aprovação da resolução número
28 que prevê o aumento das cestas básicas distribuídas pelo município acreditava que teria
mais facilidade em conseguir, mas em contato com o secretário municipal de assistência
social o mesmo a informou que as cestas ainda não tinha sido adquiridas por falta de
ajustes com o fornecedor. Em função desta informação a plenária solicita que seja redigido
um ofício destinado ao secretário, solicitando informações sobre a atual situação da
concessão das duzentas e vinte cestas básicas aprovadas pelo conselho em 14 de abril do
decorrente ano. E que no mesmo ofício seja solicitado um Plano de ação municipal
informando ao conselho as ações que serão realizadas com o recurso federal que a
secretaria receberá para realizar campanha de prevenção ao COVID-19. A Sra. Kacyana
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Capucho informa que será necessário solicitar ao secretário de saúde a substituição dos
dois conselheiros representantes da sua secretaria, pois os dois indicados anteriormente
não compareceram as reuniões além de que a Sra. Janaina teve o seu contrato cancelado,
sendo assim não poderá mais representar a secretaria. Em seguida a conselheira Andréia
Lopes fez um apanhado geral da Portaria 59 destacando os pontos mais relevantes. A
referida portaria aprova orientações e recomendações gerais aos gestores e trabalhadores
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal
quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de crianças e adolescentes no contexto
de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19. Baseado nas
orientações do documento analisado, fica decidido que enviaremos um oficio a Secretaria de
Saúde, com cópia a vigilância epidemiológica, solicitando a vacinação contra gripe - vírus
influenza, dos cuidadores que trabalham nas instituições de acolhimento, incluindo o Lar dos
Idosos. Fica determinado também o envio de um ofício à Secretaria de Assistência Social,
com cópia ao Ministério Público, solicitando suporte direto e eficaz as instituições de
acolhimento do nosso município prevendo medidas de apoio direto aos usuários e
colaboradores. Enviaremos também um ofício, via e-mail, as entidades cadastradas no
CMAS oferecendo nossa solidariedade num momento tão delicado, onde acreditamos que a
soma das forças seja a base para enfrentarmos a luta contra a crise do coronavírus e seus
impactos humanitários e econômicos. A conselheira Andréia Lopes solicitou a palavra antes
de finalizarmos a reunião, onde a mesma fez a leitura de um provérbio africanos e logo após
a leitura do provérbio a Sra. Kacyana Capucho deu por encerrada a reunião. Nada mais a
tratar, deu-se por encerrada a reunião virtual, onde eu, Jacyana Ramos Bragança de
Almeida, secretária executiva do CMAS, lavrei a presente ata que será assinada por mim e
pelos membros participantes assim que as atividades voltarem ao funcionamento normal.
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