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Ata 276 - Aos quatro dias dó mês de dezembro de dois mil e dezessete, (04/12/2017) às

14h30min horas na Secretaria Municipal de Assistência Social, reuniram-se os conselheiros do

CMAS e para a reunião ordinária. A reunião teve como pautas: mudança de conselheiros; Aprovação
do Plano Plurianual 2018/2021; Discussão sobre Benefícios Eventuais; Convocação de Audiência

Publica. A presidente do CMAS Angelita agradeceu a presença de todOs, e passou a palavra para
gestora, Sandra que discorreu sobre a nao votaçao dos Benefícios Eventuais este ano, que fícará para
o próximo ano. Informou também que o govemo Federal fez lun repasse este ano (2017) ao
programa BF de 168.797,00 onde no ano passado (2016) esse repasse foi de 212.062,00 e que isso se
deve aos cortes de despesas, onde houve cruzamento de informações quanto aos beneficiários
objetivando a redução/atuafização dos mesmos. Informou que há em nosso município 1.197 famílias
recebendo BF e que o maior número de .BPC é de idoso. A gestora apresentou o Plano Plurianual
Municipal da Assistência Social 2018/2021 onde pontua que todos os serviços da Rede para os
próximos quatro anos. Sendo assim está no Plano á construção do prédio para atender o CREAS e o
Conselho Tutelar. No que tange as subvenções das entidades e que a Patrulha Mirim e a Casa de
Jesus terão que se adequar, quanto ao atendimento e a Política da Assistência no què se refere à
regulanzação do termo de fomento para.possíveis subvenções financeiras. Comunicou que a Missão
Franciscana já fez essa adequação. Informou também que o Ser Criança do.bairro Neri Lima está
reformado e melhorando a estrutura física buscando a melhoria de atendimento. Informou que está
no Plano Municipal da Assistência Social mais um CRAS, e ampliação do CRAS Dona Pitita
visando à adequação para melhor atender a população que procura os serviços e também a Equipe
Rural. Também esta prevista adequação na sala dos Conselhos que precisa de acessibilidade e
banheiros. Falou que espera que a realidade financeira melhore para que. haja a continuidade dos
serviços, por outro lado a Conselheira Izildina perguntou sobre a possibilidade da Patrulha Mirim
voltar a fimcionar, no que a Sandra disse que hoje é inviável reabrir com recursos municipais e que a
mesmo precisa estar em pleno funcionamento no sentido de atendimento as crianças e regularizado
quanto à documentação para que o município pactue recursos. Houve varias discussões a respeito de
toda a explanação dos serviços ofertados pela rede. Ainda sobre o Plano Municipal 2018/2021, a
gestora discorreu sobre a importância para que toda a rede ofereça um bom atendimento aos
usuános, os conselheiros concordaram e aprovaram por unanimidade. Foi aprovada também a troca
dos conselheiros do CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social). Representante Sociedade
Civil: (Lar da Cnança Melvin Jones)- Titular: Katlen Magalhães Araújo, em substituição a Daniele
de Sou^ Bnto - Representante do poder Público Municipal (Secretaria Municipal de
Desenvolvimento - Titular: Rodrigo Jeferson Trambuch- Suplente: Ronei Pereira Barbosa. A Sandra
exp icou a troca da Secretária Executiva, pois a Euélica Fagundes Ramos está na equipe do CRAS






