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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA Nº 006/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

VASSOURAS, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DE 2020.

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e

vinte, às 13h extraordinariamente realizada por

meio de videoconferência via aplicativo zoom em

virtude da pandemia do COVID19, com os

seguintes conselheiros: Consuelo Mendes,

representante da Fundação Educacional Severino

Sombra, Luciane Costa Moraes, representante da

Pastoral da Criança, Maicon Rodrigues Motta e

Andressa Camila Reginaldo, representantes da

Organização dos Trabalhadores do SUAS, Suzi

Ap. Pizette de Carvalho, representante da

Secretaria Municipal de Educação, Gabriel

Lavinas Galeão, representante da Secretaria

Municipal de Agricultura, Daniela Guimarães

Lima Guedes e Priscilla de Freitas,

representantes da Secretaria Municipal de

Assistência Social, Soraia Cristina de Souza

Costa, secretária executiva do CMAS e

igualmente presente, Suely Luciano Pereira

Souza, gerente financeira orçamentária da SMAS.

A reunião foi iniciada pela Srª Suely e teve como

pauta os seguintes assuntos: 1) construção da

LOA e a revisão do PPA para o ano de 2021, a

planilha foi enviada anteriormente por email aos

conselheiros e foi realizado esclarecimentos

sobre o assunto os conselheiros deliberaram “Ad

Referendum” em encaminhar ao Secretário

Municipal de Governo e Planejamento a proposta

nos termos de valores orçamentários sugeridos

pela SMAS, sendo solicitado que seja deliberada

uma resolução acatando a orientação da

secretaria municipal de fazenda para a criação de

uma rubrica específica para recebimento de

recurso estadual, a abertura da referida rubrica

tem por objetivo tornar mais transparente a

destinação dos recursos, sendo deliberada a

Resolução nº 019/2020, que contém a

aprovação do orçamento e a criação da rubrica.

Em seguida, passamos para a próxima pauta; 2)

Plano de ação para execução de ações

socioassistenciais - COVID 19, a leitura do

plano foi realizada pela Priscilla, que durante a

leitura foi esclarecendo as dúvidas que surgiram,

foi informado que a Secretaria Estadual de

Assistência Social, está em contratação com o

município com o montante de 50 vagas para

abrigar idosos em situação de vulnerabilidade

social, sendo responsável por toda a contratação

de pessoal. O plano de ação foi aprovado, sendo

deliberada a Resolução nº 020/2020. Logo em

seguida, tratou-se do último assunto da pauta; 3)

Requerimento para a utilização da 2ª parcela

do recurso para aquisição de epi´s, a planilha

com os dados referente ao aceite da 2ª parcela foi

aprovada por unanimidade, tendo sido deliberada

a Resolução nº 021/2020. Nada mais havendo a

tratar a reunião foi encerrada às 14h20, e eu

Soraia Cristina de Souza Costa, Secretária

Executiva, lavrei a presente ata. 
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