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ATA Nº 144.2020 CMAS - REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, DIA 27.05.2020 DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se reunião
Ordinária 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), Mônica Bispo dos Santos (representante dos
Trabalhadores do SUAS) e Jacyana Ramos Bragança de Almeida (Secretária Executiva do
CMAS). PAUTA DA REUNIÃO: 1) Informes sobre os ofícios, deliberados na última reunião,
nº 06, 07, 08, 09, 10; 2) Análise do Plano Municipal de Contingência de Assistência Social;
3) O que ocorrer. A Presidente do CMAS, a Sra. Kacyana Faria Capucho, iniciou a reunião
dando boas-vindas a todos (as) e em seguida fez a leitura da pauta. Pontuou sobre os
últimos acontecimentos referente a entrega das cestas básicas, referente ao ofício nº 108 de
07 de abril de 2020, recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social que solicitava
deliberação do CMAS para o aumento da quantidade de cestas básicas fornecidas pelo
Benefício Eventual de 110 (cento e dez) para 220 (duzentos e vinte) pelo fato de estarmos
passando pelo período de pandemia Covid-19, portanto foi realizado por este Conselho uma
reunião extraordinária em 14 de abril de 2020 para a deliberação do referido assunto, sendo
aprovado conforme ata nº 142 e resolução 28, ambas publicadas no Diário Oficial do
Município. Em reunião no dia 07 de maio de 2020 ata nº143, foi solicitado pelo conselho
que envia-se para a Secretaria Municipal de Assistência Social um novo oficio nº 06/2020
solicitando esclarecimento, pois já havia passado mais de 30 dias da solicitação da
Secretaria para o aumento das cestas básicas e até o momento não tinha sido entregues
em nenhum equipamento, o que causou preocupação aos Conselheiros presentes na
reunião, pois durante uma pandemia a alimentação tem que ter urgência e ser prioridade, a
resposta da Secretaria no ofício nº 149/2020 não esclareceu os questionamentos do
Conselho e nem informou qual prazo para entrega das cestas, após a explanação dos
últimos acontecidos os conselheiros votam para que entregue um novo ofício à Secretaria
recomendando que tomem com urgência todas as providências necessárias para solucionar
o problema e informar uma data para a realização da entrega das cestas básicas. A
presidente informa que trará para a próxima reunião os valores dos repasses que a
Secretaria Municipal de Assistência Social receberá do governo federal para ser utilizado na
prevenção do coronavírus (COVID-19). A presidente relata que diante da pandemia e da
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dificuldade de estamos reunindo por causa do isolamento social, deveríamos unir forças
com os demais Conselhos Municipais, e desse sentimento surgiu a ideia de fazermos uma
reunião virtual com todos os presidentes dos Conselhos Municipais de Teixeira de Freitas, o
que foi aprovado pela plenária do CMAS, solicitando a Casa dos Conselhos para que
provoque a reunião. Em seguida a presidente do CMAS iniciou a apreciação do Plano
Municipal de Contingência da Assistência Social que será o documento de referência da
Política Municipal de Assistência Social, o qual irá nortear as ações que serão realizadas
adequando-as ao momento vivido e adaptando o quanto necessário durante o período de
execução. Precisou nesse momento haver a reorganização das ofertas, visando
desenvolver medidas voltada à garantia de sua proteção durante o período de isolamento
social, o apoio à prevenção da contaminação e a mitigação de seus impactos durante a
pandemia do coronavírus (COVID-19), o Plano foi encaminhado, via e-mail para todos os
membros do CMAS para que houvesse leitura prévia do documento, diante da avaliação
feita pela plenária foram realizados alguns ajustes necessários no Plano Municipal de
Contingência da Assistência Social de Teixeira de Freitas e posteriormente foi aprovado por
unanimidade por todos os participantes da reunião ordinária.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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