
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA Nº 004/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VASSOURAS, REALIZADA
NO DIA 07 DE MAIO DE 2020.

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte,
extraordinariamente realizada por meio de videoconferência
via grupo de whatsapp em virtude da pandemia do covid19,
com os conselheiros: Vanessa da Silva Medeiros, 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 e Soraia Cristina de Souza Costa, secretária
executiva do CMAS. Considerando que a maioria dos
conselheiros faz parte do grupo de whatsapp, decidiu-se pela
reunião extraordinária em função da necessidade de
deliberação do CMAS sobre a possibilidade de recebimento da
emenda parlamentar para o Fundo municipal de Assistência
Social. Em reunião por videoconferência, Priscilla explicou
que a emenda parlamentar foi consequência de uma articulação
da gestora da pasta com o deputado Hugo Leal, onde solicitou
verba voltada para a Política de Assistência Social do nosso
município. Em 28/04/2020 recebemos um email informando
que o deputado havia feito a indicação no SIGTV – Sistema de
Gestão de Transferências Voluntárias com objetivo de
estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Investimento,
sendo o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
destinada à entidade cadastrada no CNEAS - ASSOCIAÇÃO
CENTRO SOCIAL ESCOLA RESTAURANDO VIDAS –
CERV, registrada no CMAS pelo nº 27 e o valor de R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), destinada à SMAS.
Em 05/05/2020 a CERV apresentou toda a documentação
requisitada para a regularização da instituição como prestadora
de Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade – Casa
de Passagem junto ao CMAS (ata da diretoria, relatório de
atividades de 2019 e Plano de Ação de 2020), assim como o
Projeto especifico para a utilização do referido recurso, sendo
estes encaminhados por e-mail para os conselheiros. Em
relação ao valor destinado a SMAS foi informado que seria
adquirido 02 carros utilitários, um para atender a demanda da
secretaria para transportar material para os atendimentos
itinerantes e outro para atender a equipe da manutenção que
precisa transportar material de reforma e maquinário. Foi
pontuado pelos conselheiros Maicon e Daniela que no ano
passado a CERV, enquanto serviço de albergue fez muitas
exigências para atender os usuários, como horários específicos
e acompanhamento de funcionários do CREAS para recebê-los.
Sinalizaram e questionaram a importância de uma equipe
técnica e um trabalho social efetivo com esses usuários. E
colocaram a necessidade de ser feita uma reunião o mais breve
possível com a CERV onde sejam esclarecidas estas questões
assim como seja definido um fluxo de atendimento entre o
CREAS e a CERV. Priscilla disse que conversou com a equipe
da CERV onde foi orientada sobre as adequações necessárias a
fim de prestarem serviço de casa de passagem, como a
flexibilidade do horário de entrada, o atendimento a demanda
espontânea sem precisar de encaminhamento e possuir a equipe
de referência mínima conforme a NOB SUAS RH. E que no
Plano de Ação de 2020, apresentado aparecem essas
adequações apontadas. Maicon colocou a necessidade da
realização de fiscalizações regulares pelo Conselho a fim de
monitorar se o trabalho está sendo realizado de acordo com o



serviço tipificado no SUAS. Além disto, Daniela colocou a
necessidade de se assinar um termo de compromisso antes de
repassar a verba onde se responsabilizem pela efetividade do
serviço, sendo assim foram deliberadas as seguintes resoluções
a resolução nº 004/2020, voltada para a estruturação da Rede
de Serviços do SUAS, no valor de R$ 150.000,00 e a
resolução nº 005/2020, voltada para a estruturação da entidade
CERV, no valor de R$ 150.000,00. Nada mais havendo a tratar
a reunião foi encerrada às 16h50, e eu Soraia Cristina de Souza
Costa, secretária executiva do CMAS, lavrei a presente ata. 
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