ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Ação Social
CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2014 DO CMAS.

Aos vinte e seis dias de fevereiro de dois mil e quatorze, reuniram-se na sala do Ateneu Angrense de
Letras os membros do Conselho Municipal de Assistência Social para discutir os seguintes assuntos: 1º
Eleição da Presidência do CMAS; 2º Criar agenda com os conselheiros que fazem parte das
Comissões; 3º Aprovação do Valor do Benefício Auxílio por Natalidade; 4º Apreciação e Aprovação
da Prestação de Contas do Governo Estadual 2013. A presidente deste conselho, Srª Márcia iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos e informando que a Srª. Neide não poderá participar desta
reunião e assim não havendo a possibilidade de realizar a Aprovação da Prestação de Contas do
Governo Estadual 2013, evidenciou também que não há quórum por parte do governo, dando
continuidade relatou ser seu último dia como presidente deste conselho já que recebeu um convite para
fazer parte do quadro de funcionário do CREAS, o qual aceitou. Foi dado início a eleição da
Presidência do CMAS, foi solicitado a todos os conselheiros presentes a disponibilidade de se
candidatarem a vaga, a Srª Adriana relata ser agora a nova suplente dos representantes dos
Trabalhadores. A Srª Andreza sugere que seja realizada uma nova eleição para toda a diretoria, já que a
mesma sai do cargo de vice e se candidata a presidente do CMAS, não havendo nenhum conselheiro
que tivesse a disponibilidade para a presidência. A Srª Andreza, representante titular da Entidade da
Sociedade Civil: Associação de Caridade São Vicente de Paulo - Asilo de Angra dos Reis, foi indicada
e eleita por unanimidade como presidente do CMAS, ficando como vice a Srª Adriana, representante
suplente dos Trabalhadores do Setor e 1º Secretário Srª Luciana, representante Suplente da Entidade
Associação de Caridade São Vicente de Paulo - Asilo. Dando continuidade a reunião, passou para o 2º
item que informa sobre o agendamento das Comissões, alguns conselheiros solicitaram que fosse
realizado uma reunião extraordinária após o carnaval para a criação desta agenda devido à
disponibilidade de cada conselheiro e também para a apreciação e Aprovação da Prestação de Contas
do Governo Estadual 2013, Avaliação dos Equipamentos: CRAS. A Srª Andreza relata sobre sua saída
da Comissão de Inscrição, Legislação e Normas de Entidade de acordo com a necessidade de tempo
livre para estar representando a Presidência deste Conselho, permanecendo nesta Comissão a Srª
Adriana e a Srª Luciana. Na Comissão da Gestão do Fundo Municipal ficam a Srª Kátia e o Sr.
Anselmo. A Srª Barbara se candidatou a vaga da Comissão de Orientação e Fiscalização a Execução
dos Serviços Socioassistenciais da Rede, junto com a Srª Márcia. A Srª Barbara relata ter feito a lista
do Benefício Auxílio Natalidade, a Srª Jeanne, Auxiliar Administrativo do CMAS, completa dizendo
que foi encaminhado para licitação esta lista, mas até o presente momento não houve respostas da
licitação, e assim a mesma com a autorização da Secretária Administrativa da SAS, a Srª Valéria, que
deixasse as listagens em três pontos comérciais, para uma cotação, assim foi feito, porém não foi
levantado preço de tudo, já que as lojas consultadas não trabalham com todos os produtos. A Srª

Luciana ressalta

que há uma dificuldade burocrática para conquistar o auxílio levando em conta a veracidade das
informações trazidas pelos solicitantes e a dificuldade de discernir sobre quem realmente necessita do
benefício. A Srª Márcia relembra que 80% da prestação de contas é direcionadas para benefícios
eventuais como auxílio aluguel social e auxílio por natalidade. Fica sugerido para próxima pauta: os
serviços da assistência e no que é gasto o Fundo. A Srª Jeanne relata que todas as pautas e atas
encontram-se publicadas no Site da Prefeitura, no link da Ação Social. De acordo com todos os
levantamentos das cotações realizadas dos produtos necessários, ultrapassariam sem dúvidas um salário
mínimo, mas de acordo com a atual realidade governamental, ficou aprovado a proposta do Benefício
Auxílio por Natalidade o valor de R$550,00 ( quinhentos e cinquenta reais), que daria uma média de
76% ( setenta e seis por cento), o conselho constatou que isso seria o mínimo para o primeiro instante
de vida do Recém Nascido e é aprovada por unanimidade. A Srª Jamily após a aprovação do Benefício
Auxílio Natalidade solicita que haja uma proposta por parte do governo, devido à atual situação dentro
da atenção básica, onde a Secretaria de Ação Social não teve tempo hábio para avaliar esta proposta, a
Srª Adriana informou aos Conselheiros que já foram realizadas duas reuniões, com pauta: o Auxílio por
Natalidade para tratarmos do assunto e que a Secretaria estava ciente e não se manifestou, mesmo
assim a Srª Jamily Trindade, Conselheira e representante da SAS dentro do CMAS, se retirou da
reunião para solicitar a presença da Gestão, mas retornou informando que infelizmente não estavam
presentes os gestores na secretaria. A Srª Márcia pede a palavra para tratar de um assunto fora da pauta
na qual a Srª Jamily gostaria de apresentar, que decorre sobre o Projeto de três Emendas Parlamentares
OGU2014: Sugerida pela Srª Benedita da Silva a Estruturação da Rede de Serviço Social Especial que
fica em R$250, 000,00; Sugerida pelo Sr. Marcelo Matos a Estruturação da Rede de Serviços de
Proteção Social Básica (Estruturação do Equipamento CRAS do Parque Belém por ser o único que se
encontra em imóvel próprio) que fica em R$200, 000,00; Sugerida pelo Sr. Marcelo Matos a
Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial que fica R$300, 000,00. Tendo
contraproposta de 1% a 25%. Foi informado os novos representantes dos Usuários do CRAS, tendo
como titular o Sr. Martins e como suplente e o Sr. Jorge. Foi decidido entre os conselheiros que deverá
ser feito uma reunião extraordinária no dia 12/03 às 14:30h tendo como pauta: 1º Criação da Agenda
dos Conselheiros nomeados para as Comissões; 2º Prestação de Conta do Governo Estadual 2013; 3º
Aprovação da Emenda Parlamentar OGU2014. A Srª Adriana pede a palavra para informar que em
dezembro de 2013 participou da Conferência Nacional e foi adquirido material informativo para
desenvolvimento de trabalho nas Redes, mas o motorista que trouxe informou que deixou na Secretaria
de Ação Social, porém até o presente momento não foi encontrado. Nada mais havendo a tratar a
presidente agradeçe a presença de todos e solicitou que, eu, Luciana Moreira da Silva Bastos, 1ª
secretária, que lavrasse e assinasse a presente ata.

