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ATA 153.2020 CMAS - REUNIÃO ORDINÁRIA 18.12.2020 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte,
realizou-se a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social –
CMAS, na modalidade on-line através do aplicativo SKYPE sob a Presidência da
Srta. Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves (Presidente e representante
da Secretaria Municipal de Assistência Social). Participaram da reunião:
Andreia Rodrigues de Sá Lopes (representante da Casa da Criança Renascer),
Marielly Renor de Souza Martins Oliveira (representante da Secretaria
Municipal de Assistência Social), Izabel Zanuncio (representante da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente), Alessandra Almeida dos Santos (representante
dos Trabalhadores do SUAS), Katiane Rosa de Sousa Braga (representante da
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Nadja Rocha
Lima (representante da ONG PASPAS), Silvia Souza da Cruz (representante da
Secretaria Municipal de Habitação), Sebastiana de Morais Mota Costa
(representante dos usuários do SUAS) e Ana Luiza Serra Bittencourt (Secretária
Executiva). PAUTA: Aprovação da ata nº 152; Informes: Envio do questionário
do Censo Suas 2020 e do Parecer sobre o Demonstrativo Sintético de
Execução Físico Financeira 2019; Prestação de contas da SMAS do 4º trimestre
de 2020; Resolução nº 37; Calendário de reuniões para 2021; Apreciação e
deliberação sobre Emenda Parlamentar para compra de ônibus para a SMAS;
O que ocorrer. A Presidente do CMAS, a Srta. Kacyana Faria Capucho, iniciou a
reunião às oito horas e quarenta e cinco minutos, dando as boas-vindas e
agradecendo a presença de todas e solicitou que a Secretária Executiva fizesse
a leitura da pauta. Após as contribuições da conselheira Izabel e da técnica da
Secretaria de Assistência Social, Jaqueline, a Ata do mês de novembro foi
aprovada e, após ser assinada, será encaminhada para publicação no Diário
Oficial do Município. Ana Luiza informou que o CMAS já preencheu e
encaminhou os formulários do Censo SUAS 2020 e o parecer sobre o
Demonstrativo Sintético de Execução Físico Financeira exercício 2019, antes
dos prazos estipulados pelo Ministério da Cidadania. A resolução nº 37, que
trata sobre a aprovação do referido Demonstrativo já foi publicada no Diário
Oficial. A conselheira Izabel sinalizou que a data da reunião que consta na
resolução está errada, pois a mesma ocorreu no dia 27/11 e não no dia
30/11/2020. A secretária executiva se comprometeu a realizar a alteração no
documento. Ana Luiza informou que está pendente a análise da prestação de
contas da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) referentes ao 3°
trimestre de 2020, e que ficou acordado com o setor de contabilidade o envio
da documentação do 4º trimestre até fevereiro de 2021. A presidente relatou
que conversou com o técnico da SMAS, Wanderson, responsável pelo envio da
prestação de contas, e solicitou que a mesma tenha maior clareza e
detalhamento dos dados e informações, pois o colegiado, muitas vezes, tem
dificuldade de entender e analisar a documentação recebida. Em relação ao
esboço do Calendário de Reuniões para 2021, Izabel sugeriu que seja
apreciado na primeira reunião do ano, devido à possibilidade de alterações na
composição do CMAS em decorrência da mudança na gestão municipal.
Kacyana argumentou que as datas propostas podem ser alteradas e sugeriu
que o/a novo/a gestor/a da política de Assistência Social seja convidado/a a
participar da próxima reunião que ficou definida para o dia vinte e sete de
janeiro de dois mil e vinte e um (27/21/2021), quarta-feira às 8h30min. Dando
prosseguimento à pauta, o colegiado apreciou a Emenda Parlamentar nº
020700/2020 que trata sobre a compra de um micro ônibus para a
reestruturação da Rede SUAS municipal. A conselheira Andreia questionou se
haverá licitação para a aquisição do veículo. A presidente Kacyana esclareceu
que o recurso é específico para esta finalidade e que o processo para compra
é através de licitação pública, além disso relatou a importância do micro
ônibus para atender às necessidades dos programas e equipamentos da
SMAS e advertiu que o prazo para aprovação da proposta é até o dia
31/12/2020. A conselheira Alessandra argumentou que a Proteção Social
Básica tem uma grande demanda para transporte de usuários e sugeriu que o
veículo fosse alocado em tal programa, além de ter acessibilidade para
Pessoas com Deficiência. Kacyana explicou que o micro ônibus é para atender
toda a rede SUAS, o que inviabiliza a proposta da conselheira Alessandra, mas
é possível estabelecer um calendário para utilização do mesmo pelos
programas e equipamentos e, encaminhará para o responsável a necessidade
do micro ônibus ser acessível. Izabel reconheceu a importância da aquisição
do veículo, porém preocupou-se com a manutenção e sugeriu como tópico da
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pauta da próxima reunião ordinária a definição do calendário de uso do micro
ônibus. A presidente concordou que realmente há falta de manutenção dos
veículos da SMAS e propôs cobrar do gestor o orçamento destinado para esta
finalidade. Após estes questionamentos, esclarecimentos e proposições, a
referida proposta de Emenda Parlamentar foi aprovada, por unanimidade,
pelas conselheiras presentes na reunião. A Secretária Executiva elaborará a
resolução nº38, que após assinatura da presidente, será encaminhada para
publicação no Diário Oficial. Em seguida, Kacyana questionou sobre o vínculo
das conselheiras e demonstrou sua preocupação com a possibilidade de
demissões devido à mudança na gestão, e propôs se reunir com o/a novo/a
gestor/a para apresentar o trabalho dos servidores de referência da SMAS
para tentar garantir a continuidade do trabalho dos mesmos. A conselheira
Marielly relatou sobre a visita da equipe de transição ao CREAS e suas
impressões e expectativas para a nova gestão e ressaltou que, há a
possibilidade do/a novo/a gestor/a contratar assessoria para auxiliar no
entendimento da política de Assistência Social. Kacyana relatou sobre a forma
de contratação dos servidores para os cargos da SMAS e defendeu que o ideal
é que seja realizado concurso público a fim de garantir o perfil adequado para
as respectivas funções e evitar a rotatividade. Informou, ainda, que vai solicitar
uma reunião com o/a novo/a gestor/a para apresentar o CMAS e o trabalho
desenvolvido pelos/as conselheiros/as. A conselheira Katiane parabenizou a
fala da presidente e reforçou a importância do Conselho atuar de forma mais
efetiva na nova gestão. Finalizando, Kacyana reconheceu o empenho e o
compromisso do colegiado, bem como todo o trabalho desenvolvido no ano
de 2020. Todas as conselheiras presentes deixaram as mensagens de
agradecimento, desejos de boas festas e esperança de dias melhores no
próximo ano. Nada mais a tratar, a Srta. Kacyana encerrou a reunião às dez
horas, onde eu, Ana Luiza Serra Bittencourt, secretária executiva, lavrei a
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos
presentes.
Kacyana Faria Capucho Aramuni Gonçalves
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Pág.: 2 de 2

