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Ata CMAS nº 01/2020 – Retificação em 02/03/2020 - Aos seis de
fevereiro de dois mil e vinte, estiveram reunidos na Sala dos Conselhos,
situada na Av. Aracaí, nº 250, Centro, São Roque, às treze horas, os
Conselheiros Mábia Karizza Freitas Jorge/Departamento Bem Estar Social,
Luis Carlos Durães/Focolari, Juliana Cristina Klutchkovski/Secretária
Executiva CMAS, Ana Maria de Oliveira Pinheiro/Secretária
Administrativa CMAS, Maria Sonia dos Santos da Silva/ Departamento de
Saúde, Cleusa Maria Rusconi/CREAS-Centro de Referência Especializado
de Assistência Social, Conceição Aparecida Pequeno da Silva/Obra
Assistencial, Kátia da Consolação Neves Cassimiro/Departamento de
Educação, Francisca Eva de Oliveira Lira/Participante do SUAS, Laides
Antoninha Marianof/Grupo Laços e a convidada Daniela Oliveira Pedroso
Miguel/ Departamento Bem Estar Social. A Presidente Sra. Mábia inicia a
reunião com a pauta única sobre a Autorização para Reprogramação de
Recurso Estadual, referente ao ano de 2019, passando a palavra para Sra.
Daniela que inicia uma explanação sobre o assunto. Sra. Daniela explicou a
divisão de recursos entre os serviços e que em 14/01/2020 veio a
informação que serviços não tipificados não poderiam ser reprogramados.
Fala sobre os valores a serem reprogramados. Comenta que o Programa
Renda Cidadã teve baixa procura em 2019 e que atualmente está sendo
desenvolvido no CRAS Central, com atividades quinzenais, mas sem o
recurso. Sra. Mábia faz uma breve explicação sobre programas e suas
condicionalidades e o papel do CRAS no acompanhamento dos
beneficiários (inserção e exclusão). Sra. Daniela explica que a
reprogramação vai contemplar o CCI-Centro de Convivência do Idoso, pois
está previsto no Plano Municipal, devido ao nível de Proteção Social
Básica, como serviço de convivência. O recurso Estadual foi direcionado
ao CCI e o recurso Municipal totalmente ao CRAS Central, pois não é
Cofinanciado. A Conselheira Sra. Cleusa questionou o que falta para o
CRAS Maylasky ser cofinanciado e Sra. Daniela ressaltou que depende do
índice de vulnerabilidade. Sra. Francisca perguntou se no CCI haverá
quantidade limitada de vagas nesse ano e Sra. Daniela informou que está
havendo um estudo sobre isso. Sra. Mábia esclarece à Sra. Francisca que
ela é Representante do Usuário do CCI e que ela pode levar as informações
da reunião sobre a reforma do CCI aos idosos e que ela pode também trazer
as demandas deles para a compreensão do CMAS. Sra. Daniela também
informa que em 26/12/2019 o Governo Federal liberou os recursos em
atraso em dez parcelas, referente ao ano 2018. A Presidente Sra. Mábia faz
várias considerações sobre a Reprogramação e os Conselheiros deliberaram
sobre o assunto. Após deliberações, os Conselheiros APROVARAM por
unanimidade a Autorização para Reprogramação de Recurso Estadual,
referente ao ano de 2019, no valor de R$ 42.145,12 (quarenta e dois mil,
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cento e quarenta e cinco reais e doze centavos). A Presidente Sra. Mábia
informa aos Conselheiros sobre a Portaria do Ministério da Cidadania que
orienta a suspensão de recursos aos municípios que não se encontram com
os Conselhos paritários e que haverá inserção em pauta para deliberação do
início dos trabalhos necessários para compor a ausência dos Trabalhadores
do SUAS. No caso, realizar o Fórum dos Trabalhadores do SUAS, para
eleger os representantes nas categorias Trabalhadores e Participantes SUAS
e ressalta que o prazo máximo é Agosto do ano vigente, senão haverá
suspensão dos recursos. Sra. Mábia também explanou sugestão sobre as
visitas nos Equipamentos do SUAS, direcionar as visitas não somente com
Coordenadores, mas com as Equipes Técnicas também e no que as
atividades estão impactando nos Usuários. Não havendo mais nada a tratar,
a Presidente Sra. Mábia agradeceu aos Conselheiros e Convidada presentes
e encerrou a reunião.
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