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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ATA Nº 005/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VASSOURAS, REALIZADA
NO DIA 21 DE MAIO DE 2020.

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e vinte, às
16h30 extraordinariamente realizada por meio de
videoconferência via aplicativo zoom em virtude da pandemia
do COVID19, com os seguintes conselheiros: Consuelo
Mendes e Vanessa da Silva Medeiros, representantes 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. A reunião foi iniciada pela Priscilla e teve
como pauta os seguintes assuntos: 1)- Deliberação para a
Reprogramação de Recurso Federal e Estadual para o ano
de 2020 – como as planilhas foram enviadas anteriormente por
email para ciência dos conselheiros, durante a reunião foram
esclarecidas as dúvidas quanto à alocação dos recursos
referentes à reprogramação dos recursos não utilizados no ano
de 2019, serão adquiridos pela gestão, automóveis com os
recursos do recurso federal do PBF e do Programa Criança
Feliz, após os esclarecimentos foram deliberadas em
unanimidade as seguintes resoluções: Resolução 006/2020,
que trata da alocação de recursos na Proteção Social Básica;
Resolução 007/2020, que trata da alocação de recursos na
Proteção Social Especial – Média e Alta Complexidade;
Resolução 008/2020, sobre a alocação dos recursos do IGD/
Programa Bolsa Família; Resolução 009/2020, sobre a
alocação dos recursos do IGD/SUAS; Resolução 010/2020,
aprovando alocação de recursos do BPC Escola; Resolução
011/2020, aprovando alocação de recursos do Programa do
Governo Federal, Criança Feliz e Resolução 012/2020,
aprovando alocação do programa Acessuas Trabalho.
Resolução 013/2020, aprovando os recursos estaduais do
Serviço de Proteção Integral à Família - PAIF ESTADUAL;
Resolução 014/2020, aprovando a reprogramação do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças,
Adolescentes e Jovens; Resolução 015/2020, aprovando a
reprogramação do programa de Assistência e Concessão de
Benefícios Eventuais – Estadual; Resolução 016/2020, que
aprova a alocação da reprogramação no programa do Serviço
de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos; Resolução 017/2020, que aprova a reprogramação
dos recursos estaduais no programa do Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Adolescente em cumprimento de
medidas socioeducativa – Liberdade Assistida e Prestação de
Serviço à Comunidade; e por fim a Resolução 017/2020, que
aprova a reprogramação no programa do Serviço de
Acolhimento Institucional para Criança e Adolescente. Em
seguida, passamos para a próxima pauta 2) Ciência sobre o
ACEITE realizado pela gestão ao recurso emergencial do
governo federal para ações no combate ao COVID 19. Foi
apresentado que o recurso referente à portaria 369/2020,
publicada no dia 29 de abril de 2020, que trata da compra de
equipamento de proteção individual – EPI, destinados aos 135
profissionais cadastrados no CADSUAS, no valor de R$
70.875,00 (setenta mil e oitocentos e setenta cinco reais) por 03
meses e o cofinanciamento de ações socioassistenciais e
estruturação da rede devido à situação de emergência em
decorrência do COVID19 para o quantitativo de 19 vagas de



29/05/2020 Prefeitura Municipal de Vassouras

www.diariomunicipal.com.br/aemerj/materia/B56BA679/03AGdBq274X4O0pB14r2T1SfCbUcpPr1ZcCDem-enQInpykhrQVqs26ZQQA4LXF7-41ja… 2/2

acolhimento, no valor de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e
seiscentos reais) para um período de 06 meses, somando o
valor total de R$ 116.475,00 (cento e dezesseis mil e
quatrocentos e setenta cinco reais), que serão repassados de
acordo com o plano de ação apresentado pela gestão junto ao
aceite. Foi abordado sobre a possibilidade de contratação de
pessoas visto que muitos servidores estão afastados por conta
da pandemia e há uma necessidade de pessoal para o
andamento dos serviços, bem como a possibilidade de contratar
uma entidade de sociedade civil que atenda morador de rua.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 17h20m,
e eu Soraia Cristina de Souza Costa, Secretária Executiva,
lavrei a presente ata. 
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