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ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA
ATA Nº. 004/2022 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.
ATA nº. 004/2022 – REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Às quatorze horas do dia quatro de maio de dois mil e vinte e dois reuniram-se os
conselheiros Sr. Jorge Leopoldo Siqueira Melgueiro, conselheiro suplente sob a
representação da SEMAS, Sra. Celmara Melgueiro Matos, conselheira titular sob
a representação de usuários/ Associação de bairro, Sra. Creuza Rodrigues
Cordeiro, conselheira titular sob a representação da SEMJEL, Sra. Cidinéa da
Cruz Miranda, conselheira suplente sob a representação do Centro Missionário
Salesiano, Janete Figueredo Alves, conselheira suplente sob a representação
FOIRN, Ir. Carmem Dermarchi, conselheira titular sob a representação
CEMINSA, Sra. Edirlene de Andrade Nascimento, secretária executiva CMAS e
a Sra. Rayane da Silva Nogueira, representante Cadastro Único SEMAS sob a
categoria de convidada, totalizando oito participantes. A reunião seguiu a pauta
indicada em sua convocação sendo 1. Deliberação Plano de Ação Emenda de
Bancada nº. 022/2022, 2. Deliberação Plano de Ação Emenda Parlamentar nº.
068/2023, 3. Renovação Certificação de Inscrição de Entidade de Assistência
Social ao ISMA, 4. Apresentação de dados de inclusão de beneficiários
CADÚNICO, 5. Informes SEMAS e 6. O que houver. A Sra. Edirlene explica que
por conta do Sr. Ribamar presidente do CMAS encontra-se em ação no BarcoPrev
no município de Santa Isabel do Rio Negro- sua participação será híbrida sendo o
mesmo em forma virtual, informa ainda as justificativas de ausência das
conselheiras que representam a SEMED e dos conselheiros representantes de
usuários da APMC por incompatibilidade de horário, ainda sobre a ausência da
Secretária Euziane Priscilla de Souza Costa por ainda encontra-se em audiência.
Referente as pautas 1 e 2 foram apresentados aos conselheiros os espelhos das
emendas e seus projetos Qualifica São Gabriel e Gincana da Alegria, explicou-se
os trâmites referente a questão fundo a fundo via SEAS e colocou-se em votação
sendo aprovadas por unanimidade. Prosseguindo para o item 03 da pauta a Sra.
Cidinéia apresentou os projetos vinculados ao ISMA para renovação do
Certificado de Inscrição sendo também aprovado pelos presentes; O item 4 da
puta foi apresentado pela Sra. Rayane Nogueira o quadro sobre os beneficiários
do Benefício de Prestação Continuada – BPC inclusos no Cadúnico em que estão
pendentes apenas quarenta e sete beneficiários e as formas de intervenções para a
busca ativa destes usuários se dão por meio de visitas domiciliares, chamadas via
rádio local e rádio fonia e mesmo informes por cartaz em loteria, além de sempre
que possível o deslocamento de equipe para comunidades em parceria com outras
secretarias e instituições. 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, 04 de maio de 2022
EDIRLENE DE ANDRADE NASCIMENTO
Secretária Executiva
Participantes:
Jorge Leopoldo Siqueira Melgueiro
Celmara Melgueiro Matos
Creuza Rodrigues Cordeiro
Cidinéia da Cruz Miranda
Janete Figueredo Alves
Carmem Demarchi
Rayane da Silva Nogueira
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