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ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
ATA Nº. 001/2022 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - CMAS
ATA nº. 001/2022 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Às dez horas do dia dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois reuniram-se os
conselheiros Jaqueline Gonçalves Pessoa, conselheira representante da
CEMINSA, Jorge Leopoldo Siqueira Melgueiro, conselheiro representante da
SEMAS, José Ribamar Caldas Lima Filho, conselheiro representante FUNAI,
Patrícia Canto Furtado Gonçalves, conselheira representante SEMED, Laís
Fernandes Machado, conselheira representante DIOCESE, Judite Loreta
Marcondes Albuquerque, conselheira representante SEMJEL, Creuza Rodrigues
Cordeiro, conselheira representante SEMJEL, Márcia Laryssa Gama Feitosa,
conselheira representante SEMSA, Edberto Gama Brito, conselheiro
representante de usuários APMC, Larissa Ye’Padiho Mota Duarte, conselheira
representante FOIRN e Edirlene de Andrade Nascimento, secretária executiva do
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS totalizando a participação de
11 (onze) pessoas. Presidindo a reunião a Sra. Edirlene faz a verificação de
quórum, informa das justificativas de ausências dos conselheiros Sr. Lindelbar
Garrido Fernandes, conselheiro FUNAI, Sra. Andrea Rodrigues Pereira,
conselheira da SEMSA. Faz a leitura da pauta constante na convocatória da
reunião e explica a necessidade do cumprimento os itens citados, explica a
situação atual do CMAS em que mesmo em período de mandato houve a
necessidade de atualização de seus membros e a necessidade da escolha de nova
Mesa Diretora haja vista a vacância de todos os seus membros. Relatou a forma
que a SEMAS procedeu nesta atualização sendo encaminhado ofícios e
memorando circulares para a indicação de seus representantes, respectivamente a
ocupar os cargos de conselheiros titular e suplente, prestando a devida orientação
caso houvesse a recondução de conselheiros. Das indicações e escolhas
formalizadas a SEMAS serão reconduzidos os conselheiros representantes de
usuários pela APMC e Associação de bairros, os demais teve novas indicações
estando pendente apenas o Centro Juvenil Salesiano. Dada a inclusão de novos
membros foi apresentado o item 1. Legislação do CMAS, cujo qual foram
disponibilizadas cópias da Lei nº. 037/1995 de criação do conselho e fundo
municipal de assistência social de São Gabriel da Cachoeira e realizado uma
leitura em conjunto com os participantes do atual regimento interno que teve sua
última atualização em 2018. Alguns destaques no referido regimento foram
realizados pelos conselheiros, no qual se sugeriu em plenárias seguintes a
atualização do mesmo. Outro destaque foi referente a Instancia de Controle
Social do Programa Bolsa Família devendo seguir a atual conjuntura do Programa
Auxilio Brasil. O item 2. Escolha da Mesa Diretora deu-se ocorrendo uma análise
do perfil quanto aos cargos de presidência, vice- presidente e secretário. O
conselheiro Sr. Ribamar em uso da palavra menciona a falta de compatibilidade
de agenda pelas atribuições do cargo em que exerce onde atua na FUNAI todavia
coloca-se a disposição a contribuir no CMAS ao cargo de vice presidente e
acrescenta que o cargo de presidente deva ser exercido por uma mulher
destacando a luta da classe na atualidade em que muito contribui nas decisões.
Alguns nomes dos presentes foram indicados, em que a Sra. Judite cita sobre sua
experiência em que no período de 2019 a 2020 foi presidente, que realmente tinha
experiencia mas que se adquire, citando o auxílio que recebeu no período mas
que infelizmente atuar no controle social muitas vezes traz situações de
inimizades pela cobrança que se faz, destaca a instabilidade de emprego que
muitas vezes é ligado a atuação no conselho. Ainda sob o uso da palavra colocase a disposição para o cargo de secretaria do conselho devendo ajudar na atuação
na ausência da secretária executiva Edirlene que possui outras atribuições para
além do CMAS na SEMAS precisando se ausentar-se as vezes por motivo de
viagem. Alguns outros conselheiros fizeram uso da palavra havendo sugestões da
presidência para a Sra. Jaqueline, profissional que já atuou na esfera pública
municipal e atualmente está sob a representação não governamental. A Sra.
Jaqueline cita que o único impecílio é que tem programado algumas viagens.
Colocado a sugestão da Mesa Diretora em presidente Jaqueline Gonçalves
Pessoa, Vice Presidente José Ribamar Caldas Lima Filho e Secretária Judite
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Loreta Marcondes Albuquerque, ambos foram eleitos por unanimidade na
plenária. Prosseguindo a pauta ao item 3. foi apresentado pela Sra. Edirlene um
slide em que detalha-se a metodologia do Demonstrativo Sintético Físico
Financeiro referente ao período aquisitivo de 2020, explica que a abertura do
sistema deu-se por meio de portaria nacional em novembro/2021 tendo a gestão o
período de 60 (sessenta) dias para o preenchimento e o conselho 30 (trinta) dias
para sua manifestação por meio de resolução e lançamento no sistema
SUASWEB. A sra. Edirlene cita ainda que a SEMAS está se estruturando-se em
seu financeiro, sendo nomeado em janeiro um diretor de departamento que estará
responsável pela área financeira SEMAS em especial ao fundo municipal, que
este profissional estará apresentando ao CMAS o demonstrativo em que a gestão
já colocou a apreciação da plenária por meio do sistema, a mesma sugeriu a
convocação de reunião extraordinária para este assunto em 09 de fevereiro de
2022, e em comum acordo após a sugestão pelo conselheiro Sr. Ribamar para o
dia 10 de fevereiro de 2022 às 10h na sede SEMAS acordou-se a esta data
incluindo-se ainda na pauta o informe referente aos trabalhos do BarcoPrev no
município no período de final de maio à junho, que será apresentado pelo
conselheiro o Plano de Viagem. Ao item 4. Calendário anual de reuniões
ordinárias por eleição unanime manteve-se para todas as terceiras quarta feira de
cada mês em que a secretaria executiva do CMAS expedirá o referido calendário.
Enquanto informes foram apresentados os cursos ofertados pelo Ministério da
Cidadania em modalidade EAD em que cadastrados no CADSUAS os
conselheiros de assistência poderão está participando, sendo alguns deles
específicos ao controle social e educação financeira. Havendo mais nada a ser
tratado, lavrou-se a ata, que foi assinada secretária executiva do Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS que presidiu esta plenária e demais
conselheiros.
São Gabriel da Cachoeira – Amazonas, 02 de fevereiro de 2022
EDIRLENE DE ANDRADE NASCIMENTO
Secretária Executiva
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