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Ata da 2ª. Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência 1 

Social - CMAS,dia 17 de abril de 2019, realizada na sede do programa Bolsa 2 

Família, com início às 13h30min, com os seguintes conselheiros presentes: 3 

Representantes do  Setor Público: Assistência Social: Aline, Secretaria da 4 

Educação: Elton FabrinoFatarelli, Representantes da Sociedade Civil: Pessoa 5 

Com Deficiência: Caroline Roque. Convidada: Esther Drude Sant´Anna 6 

Ribeiro,gestora do Cadúnico e Programa Bolsa Família.A lista de presença é 7 

parte integrante desta. Presidida por Aline Galdeano Silva Mello, presidente, 8 

tendo como pauta: ITEM I:Bloqueio do  Recurso Índice de Gestão do 9 

Programa Bolsa Familia - IGD: Esther iniciou a reunião com uma informação 10 

recebida pelo Imar, funcionário da Prefeitura, que o recurso do IGD Bolsa 11 

Família foi bloqueado, e algumas contas que estavam para liquidação tiveram 12 

que ser saldadas com o recurso do IGD/SUAS: e  segundo ela, isso nunca 13 

aconteceu, pois ficaram pendentes os aluguéis da sede que hoje funciona o 14 

programa. Aline perguntou quais os gastos que podem ser utilizados os 15 

recursos do IGD/SUAS, e Esther- Gestora do PBF explicou: IGD SUAS: 16 

material permanente, pessoa jurídica e material de consumo; O IGD Bolsa 17 

Familia: Bolsa Família , manutenção da sede, material de consumo, 18 

Condicionalidades realizadas em CRAS e CREAS + beneficiários, e Pessoa 19 

Jurídica, e em programas de capacitação para funcionários e CMAS.  A 20 

utilização desses recursos, estão definidas no plano de capacitação do ano 21 

corrente e aprovado pelo CMAS e são gastas de forma gradativas conforme o 22 

recurso disponível em conta.Esther informou que a contabilidade disse que o 23 

fundo municipal não cobre mais convênios, como da Assistência Social, por 24 

isso foram pagas as contas do IGD/PBF com recursos do IGD SUAS.  O 25 

bloqueio aconteceu, pois o Conselho deixou de preencher uma aba no sistema 26 

de comprovação de aprovação do Relatório Físico Financeiro. O Sr Marcelo, 27 

foi informado deste bloqueio em março e, logo em seguida, o Conselho 28 

preencheu o sistema, e está aguardando a liberação do Recurso. Esther 29 

informou que irá conversar com Sr Marcelo, para que ela consiga acompanhar 30 

com freqüência semanal os pagamentos dos IGDS.ITEM II:Cursos PBF: Na 31 

sequência, Esther explicou os cursos que gostaria de comprar com para os 32 

beneficiários do Programa Bolsa Família: educação financeira e saúde da 33 

Mulher, ministrados pelo SESI /SENAI, respectivamente.  Elton sugeriu um 34 

curso de primeiros socorros. Esther disse que não  está na condicionalidade 35 

pois segundo ela, é só para educação e saúde. Elton disse que foi realizado 36 

uma palestra com essa temática para educação e Aline sugeriu que Esther 37 

questionasse ao SENAC para viabilizar essa proposta futuramente. As 38 

propostas dos cursos foram aprovadas por unanimidade. ITEM III: Adendo 39 
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do Plano de Trabalho CCI: Aline socializou o adendo do CCI, que incluiu 40 

mais uma ida a praia com os idosos, pois um ônibus somente não supriu a 41 

procura. Aline opinou dizendo que as vagas poderiam ser delimitadas, Elton 42 

disse que seria difícil fazer uma seleção de participantes e Aline sugeriu que 43 

fosse lançado o número de vagas e elas fossem preenchidas por ordem de 44 

chegada, mas Elton e Caroline acham que os idosos mais ativos poderiam ter 45 

vantagens sobre os mais debilitados. Elton sugeriu que fossem realizados 46 

passeios mais próximos, para que os idosos com limitações pudessem 47 

participar também, todos concordaram. Aline socializou que Angela nos 48 

convidou para os eventos do CCI para que pudéssemos acompanhar com 49 

maior proximidade o Centro.ITEM IV: Solicitação de funcionários: Esther 50 

informou que fez um requerimento solicitando estagiários para o Cadastro 51 

Único, pois as estagiárias que estão atualmente irão sair e o volume de 52 

trabalho aumentará se o Programa de moradia chegar ao município. Esther 53 

também solicitou apoio do Conselho para que ela consiga funcionários 54 

concursados. Elton questionou a possibilidade de funcionários concursados 55 

fazerem o treinamento, porém só irem para o Cad em forma de mutirão, 56 

quando o Programa de Moradia chegar, mas Esther informou que mesmo sem 57 

o Programa de Moradia o trabalho do Cad está sobrecarregado, necessitando 58 

de funcionários concursados, pois estagiários ficam um tempo curto, tornando 59 

uma necessidade sempre treinar novos. Nada mais havendo a tratar, Aline, 60 

presidente e Caroline, secretária, lavramos e assinamos esta ata. 61 

___________________________________Pitangueiras, 30 de abril de 2019. 62 
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