
ATA n° 275 aos seis dias do mês de novembro de 2017, (06/11/2017) às OShOOmin
reuniram-se na SEMAS os conselheiros do CMAS e CMDCA para reunião ordinária. A
reunião teve como pauta: informação sobre saldos disponíveis em contas vinculadas
FMAS, aprovação do uso do recurso do IGD/SUAS para aquisição de um veículo em
contra partida com o município. A conselheira presidente Angelita dos Santos Barbosa
deu inicio a reunião agradecendo a presença de todos e dizendo da importância de nos
reunirmos, passou a palavra para a gestora Sandra que informou sobre saldos
disponíveis em contas vinculadas FMAS: Acesuas Trabalhador R$ 188.147,22;PSB
FNAS R$ 86.452,51; PSEMC FNAS R$ 49.747,44; PSEAC FNAS R$ 8.296,11;
REDE CNEAS R$ 299,75; BPC ESCOLA R$ 641,58; GSUAS FNAS 63.905,45;GBF
FNAS R$ 15.847,26 ; SAC FEAS Plantão Social R$ 9.617,08; FMAS/FEAS 2012 R$
46.141,11; FEAS 2009 R$ 13.245,63. Quanto à necessidade do veículo a gestora
discorreu que estamos com pouco carro e que o INSS local não 'está em pleno
atendimento e que itíclusive não se faz perícia médicas mais aqui, portanto, a
necessidade de levar nosso usuário do BPC e Amparo Social até a cidade de
Dourados/MS, bem como a sua utilização pelas equipes do PBF para as visitas,
acompanhamentos e verificação cadastral dos usuários.Todos aprovaram à compra do
veículo, . A Sandra comunicou que o Colegiado Regional de Gestores da grande
dourados fará um Ato Público em defesa do SUAS (JUNTOS EM DEFESA DO
SUAS!) na Praça Antônio João em Dourados no dia 14/11/2017 às 9:00 da manhã e que
Rio Brilhante terá dois ônibus a disposição de nossos usuários e entidades ( 90 pessoas),
pois precisamos informar a população que sem a Recomposição Orçamentária da
Assistência Social, os municípios não terão como manter os CRAS e CREAS e
Unidades de Acolhimento em funcionamento . Outro assunto tratado foi a respeito da
aproximação da Rede de Assistência Social com a FUNAI, tivemos a primeira reunião
dia 25/10/2017, com a presença do senhores Thiago Moüra Sodré Procurador Federal
da FUNAI, Fernando Souza Coordenador Regional da FUNAI, Senhora Vanessa Gedro
da Silva, Agente em Indigenismo, onde foram discutidas e apresentadas as dificuldades
quanto ao nosso atendimento e a cultura deles, tanto com os indígenas que residem nas
aldeias e os que residem nas periferias e barracos ao longo da BR, e já ficou marcado
para dia 08/11/2017 começar os atendimentos da Agente da FUNAI, senhora Vanessa
com a rede assistencial. A Sandra comunicou que o Ministério Público entrou com uma
ação contra o município pedindo a municipalização dos serviços de acolhimento,
alegando que eomo está hoje os repasses são insuficientes, e que o município tem a
obrigação de executar os serviços, a Sandra disse que hoje o município não tem como
assumir todas as despesas e.o que se faz no momento é um repasse com Recurso do
FMIS. Quanto ao serviço de vínculos, informou que esta melhorando o prédio do Ser
Criança e que em breve será forrado e que este foi um compromisso feito juntamente
cora as famílias deste projeto SCFV. A conselheira Katlen discorreu sobre a Associação
dos Catadores de Reciclados que será preciso a adesão de todos quanto à separação
consciente nas nossas easas, do lixo seco e lixo úmido. Usando a palavra o conselheiro
Roger comunicou que a Fazenda da Esperança está fazendo um trabalho nas escolas
com palestras de prevenção contra droga/álcool, e fazendo também a integração entre
Escola e Fazenda para que se conheça o trabalho realizado pela instituição. Nesta
reumão não foi falado sobre os Benefícios Eventuais que está em estudo pelos
conselheiros. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião e eu Euélica lavrei a
presente Ata que vai por mim e por todos os presente assinada conforme lista de
presença em anexo.




