Ata nº 155 - Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às 09h24min, realizou-se a Reunião
Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, na sede Apae de Itaperuna, situada à Rua Rui
Barbosa, nº 131, Centro, nesta cidade de Itaperuna/RJ, com a presença dos Conselheiros (as),
representantes da Sociedade Civil: Presidente, Vitor de Melo Pavão (Centro Sócio Cultural Nossa Senhora
do Rosário de Fátima), Tânia Lucia Monteiro de Barros Ribeiro (Associação da Melhor Idade de Itaperuna),
Luciana Maria Bastos Conceição (Associação de Voluntários Para Combate ao Câncer e Apoio aos
Pacientes Oncológicos do Noroeste Fluminense), Maria Eli Resende Poeys (Da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Itaperuna), Viviane Barbosa Barigossi (Associação Santo Antônio dos Pobres de
Itaperuna). Representantes do Governo: Maria Eliamar Cordeiro Orçai (Secretaria Municipal de Fazenda),
Jonatas Magalhães da Silva e sua suplente Renata do Nascimento da Silva Core (Secretaria Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação), Erica Rezende Poeys (Secretaria Municipal de Educação).
Presente, a Secretária Executiva do CMAS, Daniela Schuab Soares de Oliveira Ávila. Registra-se também a
presença do Funcionário do Programa Bolsa Família, Jordelino Junior. O Presidente, Vitor de Melo Pavão,
abriu a reunião agradecendo a presença de todos os Conselheiros(as) e demais presentes, colocando em
discussão a ata de número 154, encaminhada aos Conselheiros(as) por e-mail, sendo aprovada por maioria
absoluta. O Sr. Presidente Vitor Pavão iniciou informando aos Conselheiros que foram expedidos ofícios
para as Secretarias Municipais de Educação, Esporte e Lazer e Planejamento, bem como para a
Coordenadoria Regional de Educação solicitando a indicação de Conselheiros que preencham lugares no
Conselho, tendo obtido resposta da Secretaria de Educação e Esporte, de forma a aguardar futuras
indicações dos demais setores governamentais. Também informou ao Conselho a substituição de
Conselheiros da Sociedade Civil. Na sequência o Sr. Presidente Vitor Pavão, passou a palavra ao Sr.
Jordelino Junior, funcionário do Programa Bolsa Família no Município, para leitura dos Relatórios
referente ao mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, que após Leitura do relatório explicou que
houve um aumento da demanda do Programa e que o número de cadastros realizados e de pessoas
beneficiárias do Programa havia crescido. Ainda sobre o Relatório foi enfatizado pelo Programa o
percentual de famílias no Município que se encontra em situação de extrema pobreza, e ainda lembrou do
pagamento do décimo terceiro pago no mês de dezembro aos beneficiários do Programa. Os Relatórios do
Programa Bolsa família do mês de dezembro de 2019 e janeiro de 2020 foram APROVADOS por esse
Conselho de forma unânime. Dada a palavra ao Sr. Jonatas Magalhães, representante da Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, este abordou a questão do Adendo feito ao Plano
Plurianual, que ainda faltava aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, havendo no
momento da reunião sido APROVADA pelos Conselheiros presentes. Ainda foi tratado o tema da
Apreciação do Termo de Aceite do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e
Emergenciais, em virtude das cheias do Rio Muriaé que assolaram o município durante o mês de Janeiro
do corrente ano, tenho a Plenária analisado a documentação e APROVADO o Referido Termo de forma
unânime. Também foi apresentado pelo Sr. Jonatas Magalhães a documentação referente à Prestação de
Contas de 2019 do Co-Financiamento Estadual da Política de Assistência Social, momento em que os
demais conselheiros puderam apreciar a referida documentação e relatório. Após análise e explicação de
todo o exposto houve APROVAÇÃO de forma unânime por parte da Plenária. Em seguida, a Sra. Renata do
Nascimento da Silva Core, atual Secretária de Assistência Social do Município, informou aos Conselheiros
que o Comitê do Programa Criança feliz vem atuando de forma eficaz, embora exista a falta de alguns
membros do Comitê, e que o Programa se encontra em pleno funcionamento e cumprindo as expectativas
traçadas pelo Município. Ainda o Sr. Jonatas Magalhães falou sobre a questão do chamamento público no
que concerne às subvenções e fomentos. O Sr. Vitor Pavão pediu que fosse feito todo o processo de forma
mais clara e explicada, visto a dificuldade que algumas Instituições encontraram no ano de 2019. Diante o
exposto, a Sra. Renata Core informou que pediu ao Controle para realizar uma reunião com as Instituições
informando como estas devem proceder diante o Edital de Chamamento Público das Instituições. Dada a
palavra a Sra. Maria Eli Resende, Coordenadora Geral da Comissão de Avaliação, Fiscalização e Inscrição

de Entidade, foi pedido por ela que fossem emitidos os Ofícios para Atestado de Funcionamento às
Instituições, sendo alguns desses ofícios sido entregues em mãos aos seus Representantes no decorrer da
Reunião. Ainda foi pedido pela Sra. Maria Eli, a composição de todos os Conselheiros para que fosse feito
o cronograma de Visitas do ano de 2020 da referida Comissão. Também foi exposta pela Sra. Maria Eli,
que foi feita por ela uma visita a um Programa que tem o intuito de se cadastrar no Conselho Municipal de
Assistência Social, e que em breve será entregue o Relatório para apreciação do Conselho. Em seguida, o
Sr. Vitor Pavão informou que ligou para a Presidente da FECAPP, Sra. Marcia Issa, e que fora informado
por esta que as atividades da Instituição não estão em pleno funcionamento, mas que a Instituição não
teria sido fechada. Dessa forma, foi enviado Ofício solicitando a presença de um representante da
Instituição na Reunião do Conselho para que tais fatos fossem devidamente explicados, mas a presença na
reunião não foi possível, ficando a cargo do Conselho decidir sobre a continuidade da Instituição em seu
quadro. Em continuidade à reunião, a Sra. Maria Eli, Coordenadora da Comissão do Fórum de Assistência
Social, propôs definir uma data para a realização do referido Fórum, ficando acordado entre os presentes
o dia 11 de março de 2020 como data prevista para sua realização. No que tange a Comissão de Finanças,
na pessoa da Sra. Maria Eliamar Cordeiro Orçai, foi explicado pela mesma que a Comissão está
dependendo da sua composição total para realizar as suas atividades, bem como foi reiterado pelo Sr.
Jonatas Magalhães e pela Sra. Renata Core, que a sede da Secretaria de Assistência Social, disponibiliza,
sempre que necessário, uma sala para que a Comissão possa analisar os relatórios, fazer cópias do que
preciso for para o efetivo funcionamento da Comissão. Ficando combinado que será usada a referida sala
e equipamentos para que sejam feitos e entregues os relatórios do 2º e 3º quadrimestre do ano de 2019.
Dada a Palavra ao presidente do Conselho, Sr. Vitor de Melo Pavão, esse informou ao Conselho que fora
publicada a Resolução 51/2019 tratando da Aprovação do Demonstrativo Sintético Anual abordado na
Reunião Ordinária de nove de dezembro de 2019, bem como a questão do SIGTV com a Associação
Trindade Santa que conseguiu ser resolvida depois da realização da última Reunião Ordinária, sendo
inclusive, já sido publicada a Resolução 52/2019 que tratava do referido tema. Ainda foi exposto pelo Sr.
Vitor Pavão a Proposta de Participação no PAA (CONAB), em que algumas Instituições do Município
recebem peixes ofertados pela Colônia de Pescadores do Município e que o Conselho deveria ter ciência
para as Instituições assinarem. O Sr. Vitor Pavão, ainda informou que já havia o calendário das Reuniões
Ordinárias do ano de 2020 e que seria enviado aos demais Conselheiros para ciência de todos. Nada mais
havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h18min, e eu, Daniela Schuab Soares de Oliveira Ávila,
Secretária Executiva do CMAS, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e
pelos Conselheiros (as) presentes.
___________________Daniela Schuab Soares de Oliveira Ávila.
____________________Vitor de Melo Pavão
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____________________Erica Rezende Poeys
____________________Tânia Lúcia M. de Barros Ribeiro
____________________ Viviane Barbosa Barigossi
____________________ Luciana Maria Bastos Conceição
____________________ Maria Eli Resende Poeys

