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Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Município de
Rio Brilhante - MS
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At^ 289- aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e viÍe (11109/2020), às

th3Omin os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-

CMDCA, reuniram-se para RELJNIÃO ORDINÁRIA, na sede da secretaria de assistência

social, de maneira presencial em amplo ambiente com distanciamento social e com uso de

máscaras, pois, estamos vivendo uma Pandemia do Coronavírus - COVID- 19. PAUTAS; l-
Compra de um carro para atender ao Conselho Tutelar; 2- troca da mesa diretora do CMAS
com representatividade govemamental; 3 - repro$amax recurso do FEAS; 4 - recurso

emergencial covid-l9; 5- informes do poder judicirírio. Estavam pÍesentes os seguintes

Conselheiros: Sra. Roseane Rodrigues Garcia" Sra. Deise Adriana Meneguin Scheffer, Sr. Eli
de Moraes Pereira" Sra.Ivete dos Santos Araujo, Sra.Violeta Odete Barbosa, Luciana Búring
e Sra. Itiene Gonçalves de Moura, Sr. Hamilton do Prado Ferreira, Sr. Nedson Paulo Ortega, a

Secretária de Assistencia Social Sra. Adriana Conea Barbosa de Oliveira, e na ausência da

secretária Sra, Isenir a técnica assistente social Sra. Luciana Buhring estava pÍesente e lawou
a Ata. 1- com muita alegria e responsabilidade a GestoÍa disse sobre a aqúsição de um carro

para atender ao Conselho Tutelar do município de Rio Brilhante,MS em atendimento as

famílias com direitos violados e em situação de risco, onde se fazia necessário deüdo a

importância do trabalho feito pelo Conselho Tutelar, informou que o carro adquirido com

recurso do Fundo Municipal da Crianga e do Adolescente é um VW/ VOYAGE 1.6, COR

BRANCA, 04 PORTAS _ ZERO KM, TIPO SEDAN ANO DE FABRICAÇÃO
2020^,IODELO SUPERIOR no valor de Rs 58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais) (em anexo

a essa ATA- nota fiscal, do veícúo, empeúo, autorização de fornecimento 23612020, sendo

essa aquisição atavés do prccesso de licitação n" 55/2020 pregão presencial 35/2020. Essa

documentação estará também na ata do CMAS); 2- como a mesa diretora do CMAS tem a

validade de um ano, e a representatividade de govemamental e não governamental também.

Para coúecimento dos seúores colocamos o nome da Sra. Roseane Rodrigues Garcia, para

ser a presidente do CMAS- Conselho Municipal de Assistencia Social, na representatividade

govemamental, onde a mesma teve parecel favorável e unânime, e vai ser publicado na

Resolução t" 1712020 do GMAS; 3- reprogramar recurso do FEAS - a gestora Adriana

explicou aos conselheiÍos como é gasto o recuso como, pol exemplo, com Beneficios

Eventuais, e que tem ano que coosegue ga§tff, outro já não, e é preciso reprogramar paÍa o

ano seguinte, o Sr. Nedson, contador, explicou que o recttrso do ano de 2018 foi
reprogramado para ser utilizado em 2019 e que não foi gasto completamente, porém como o

siitema permitê duas reprogramações, o mesmo será reprogramado novamente no valor de R$

7.772,50 para ser utilizado em 2020, e com relação ao recurso FEAS 2019 expôs aos

conselheiros pedindo reprogamação do saldo do exercício o ano de 2019 pta o ano de 2020

no valor motr-tante de R$ 54.663,56 paÍa seÍ gasto com pagamentos com Beneficios Eventuais

e entidades conveniadas: Santa Izabel, Lar da Criança Melvin Jones, e APAE, o que após

discutição foi aprovado e será publicado na Resolução N" 182020 do GMAS; 4 - recursos

emergenciais covid-lg - foi informado aos Conselheiros que não foi gasto o reculso que veio

do Góvemo Federal para ser ga§to com a prevenção do covlD -19 devido não terem vindo

orientação de que forrna poderá set gasto e como será a Plestagão de contas, informou que os

gastos àsüto sendo pagos com tecgrsos próprios e Estaduais; 5- informes do poder judiciário'

óom relação aos moradores de rua a gestora expôs as ações que estão sendo feitas tanto Pela

Secretaria de Assistencia Social como pela Secretaria de Saúde, que existe um trabalho em

REDE e que esta sendo enüado relatório ao Poder Judiciário constantemente. O Sr. Hamilton
relatou uma situagão na qual ele fez todo o encaminhamento pala uma vaga na Fazenda da
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