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Ã,os novÊ dj-as do raôs de agosto de dois roi-l * vj-nte e dois
í09108 /2Q22) , às trCI:00 hr:ras reuniram-se no Âudit-ório Waldj-r
b{aEal-fuaes de Ãndrade, §ecretarra Mr.:*icJ-p*ã de .&ssj-stêctc-i-a Soci-aJ-,
situada nâ Rua Felisberto José da Silva, 13, cen"Lro Çuijingue
Bahi-a, os segui-ntes membros do CMÂS: Josrá Rui do Nascirnento

presiCente do CMAS/ Severíno §antana filj-veíra
secreLárío d.r:
CMAS, Maria da Gloria §j-lva de Souze - membro do CffAS, Luzinete
de Jesus §ilva
vi-ce*presid,ente do CMAS, trranildes Ãndrade
*
Cavalcante membro titular represent.ante da Secretaria Municipal
de EducaÇãs- &BERTUH.A: & reu*íãc teve àrri-cj-o às tü:üü hqlras e 2ü
minutos, com a palavra o Sr, José Rui do Nascj-mento - presidente
do CMA§, considerando a s*guinLe pauta: L- }"e:i.àure. da' §bta da
reuniã.o ordinária realizada no dia 14 de jul.ho de 2022; 2ry)nêseataçã* ecnterãd*l da re*a"àã*l d*r x:arrsseS-&os de assâs&fus'ü a terrítário sieaL; 3
reuniâo das coulissôes Fara estudo ê
regn:lame*taçâ* dâ &êi ê s Fna:rs &*rnieàpa3" de "&seístên*àa,. 4
Infor:aações sobre a jornada social. que acontecerá nos dias 260 27
6 88 ds oartzlbro; § reeg»*etas doe emamtuherperltss dâ reura§"á*
anüerior" Dando continuidade, o Sr, José Rui do Nascimento, atento
a ordern do Cia, f,.ez a leitura da at.a da neunião anLerior onde f*1
aprovada pelos respectivr:s memb.ros presentes" §eguindo a ordern:
item Z- a presl"dente discorreu a respeito da rer:nião dos üffiAS do
Terrilório §isal que aconteceu no úl-tirna dia 04 do naês correnLe,
nâ cidade de Valente/BA, destacou sobre a importância dos
Canselhos junto a. gestã* rnuni-cipaX- e do pap*} de f iscaJ-izar"
§ua Fellsberto "iosé da §ilva,
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rCelíberar e propor no\rãs po3-it1-cas de assistência seüíaL,
sbser\rando as ncrnmtj-vas legaàs que reçesrà * *oJ-*EíaC* e $ §üA§"
ur$ dos pontos que nos chama atenção é sobre os benefícj.os e
recursos que ateridern os usuários aLravés dcs prügraiaas de
transferôncia de renda e os beneficios eventuais, é importante
que s C*,ÍA§ def,ína reg-rês, crihqârícs eflrf)ôsãdels nas prámr5-e§ades c*r:s
usuários, quais os tj-pos de benefícios eventuais? câhle âo CMAS
fiscal.izar e saber quem é o órgão responsáve} ria concessão dos
beneficios, cient.e que a secretaria municipal de assistência
social- é apenas o ôrqão qest*r e saãü poderá ben*fÍcj-ar díretar*enLe
os usuários " Âinda com â fala, o presj-dente inforrnou que ô CI4AS
é responsável peJ-a aprovação dos recursos financeiros e para isso
tern que saber ôs valores recebidos dos serviçosr prôqirâfiiâs e
beneficios, da mesma forma entender como funciona toda a dinâmj.ca
e os valores dos repasses a nível federaln estadual e rnunicipal"
Diante dos valores existe 5% do IGD que é destinado exclusivamente
para as demandas do Consel-ieo- Por fim, o §r" Jc*ê Ruin alert.ou
gue o Conselho Muni-cipal de AssistêncÍa é a j.nstancia de controle
socia-l- do Frograma l\uxil-io Erasi-l, or seja, Lêm ü papel de
acompanhar as açÕes do CADünico e ser informando a respeito dos
beneficiadcs {as, } - &inda em destaque e *GÍrà ;ã fal-a d* presàdente
do CMAS, di-sse que é de surna importânci-a a parti-cipação das
pessoas nas reuniÕes e o cunrprirnento destes Íios trabalhos sem
f,avoritisfiro e partidarismo político. Seguidan o mesmo apresentou
ôs sl-ides c*§r o Lersm "'c<)ntrol-e soci-aJ-u' $ que êu. &s 3 {t.rês}
instâncias. O que ê um conselho, pari-dade, coffio se organiza,
participação social em reuniÕes? (segundo cal-endário), e da
participação efet.íva das representati',rj-dades Co conselho. Itern 3O sr. Severino Santana ül-iveira
secretári-o do CF,fÃS mencionou
que â secretárla municipal de assistência, junto ao prefeito
municipal publicou o decreto rlo. 32A, 0i- de agosto de 2ü22, euê
cría a comissão numicipa}. parâ estudo e anal-ise para
ftua Felisberto José da §ilva, 13
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regul-ameÍrtaÇão do Flano F{unicipai e Lei Í{uni-cipaI- de
}tssisLêreci-âl§UÀS, I-eratrrancio que a Erespecti\râ côsiissão à$cl-{.}i o§

representantes do CMAS conforme a resoluÇão CMÂS n".008, de
14/*'7 12?, ficando os representantes na incumbência cle repassâr as
informações para os membros do CMAS em reuniões ordi-nárias, no
meàs foj- àmf,crr*adc q"ue ã pránreàra reunáão est.á agendada §:erâ $
dia 09 de agosto de 2A22. Ordem do dia, item 4* O secretári-o, Sr.
Severino Santana, informou âos rnembros presentes,, gue a
secretaria munícipal Ce assistência socialn est.ará realizado
entre os dias 26 a 28 de outalbro dc aíx] eil üLãrsü a 3" Jornada
Social, mornento esse para discussÕeso sugestões e urn espaÇCI âberto
pâra os profissionaj-s e usuários da assistência trocar
experien*i-as na g:erspectíva de unelhiori-a deis serviçr*s e
acolhimento dos usuários. Foi informado aos conselhej.ros que a
secretária irá disponibilizar blusas e crachás para os
Conselheiros como forma de identificação do colegiado. No item 5
Corn a palavra s § - Josê Ruj- da t§ascir*ento ú quael- recebeu
através de ofi-cio a resposta da Secretaria Munici-pal de saúde,
atendendo umâ so3-icitação desse coleq'iado conforrne Ofj-cio CMAS
n". AL4l22.Diante das informaçÕes, mencionaque os atendimentos
excedem-ues são encaE&ínhad*s perâ $ setcr ds reg*J-a.çã* nê
Secretaria de Saúde do municipio no intuito de atender essas
demanCas. Bern como, os serviços de especiaJ-izaçâo psicológica nos
centros de Â,tençâo Psicossocial-CAPS sequindo as orientaçÕes para
aLer:.di-rtle&tc) nâs uni-C*des de atendi-vnentc na §eCe e DÍstri-tn d.e
Àlgodões" Destaca-§e ainda, euê os serviços cie ortopedia e
neurologia são ofertados no ambulatório através do setor de
regulação, lotado na Secretaria de Saúde rnuníci-pa1-- Segundo a
íriesma devoluti.va, a reEião de Maceté é também assistida peJ-o NÃ,§F*
Núcl-eo de Apoio à Saúde da Família. "41ém, de urrla h,usca pactuada
pelos serviços policlinicos ofertados no municipio de SerrinhaEa para a"Lender deraandas er*erqentes, que taÍabárs há a *ferta d.os
Rua Felisberts JçsÉ da Silva, 13
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serrxíÇos de reguS-ãÇãs na secretaria de saúde do muníçÍ-pio na busca
cç:nstanLe pCIr vegâs na SESAB- Secretarla d* §aúde d.o Est-.adq: da

Bahia. Âfirmou por esta devolutiva, José Vj-lson Andrade do
I§ascimento, Secret-ári-o Municipal de §aúde deste município de
Çuijingue, até o presente momento da reunião realizada não havia
receb-i-do $s dernais erlcarnímhannenLos junto ã §eqreLaráa â{e"en5,cápa1
de Educação e consêlho tutelar a respeito dos transportes de
ali:nos com suspeita de uso Ce á1coo}. Oulro encaminhamento foi
Í)ara a secretária de assistência social e coordenação do CRAS II
* alg*dôes qalant.o aô questi*nasnento do nãc f,uncj-oyr*ntento do §C1f,8
no povoâdCI de rnacete. Corn a pa]-avra a 5r"". Luzinete de Jesus
destacou que as infermaçÕes destacadas no Oficío orj-undo da
secre'Laria de saúd.e, dei-xa a desejar poes &§ rearcações Elara
regulação de pacientes, onde alEumas vezes são informados que nâo
t.em mais vâgâs para serem atendidas{os), "inforstou â consel-heira
Sr. " Luzinete Jesus da Silva" . Irlo mais o sr. iose Rui do
Nascimento suEeriu &Õs conselhe j-ros qtrÊ sie p*ssíwe3- reíLer:ar
ofícios aos demais órgãos e setores que não tinham encaminhado
respostas. Outra sugestão é que na próxirna reunião o C}[ê.S
realizasse a reunião no CRAS f - sede, com objetivo de acompanhar
as at-ivj-dades e díaJ-ogar coBI cs têcnicos da uraàdede. Eu-, §eveE:ím*
Santana 0}j-veira, secretário do CMAS, redigi a presente ata que
seque assinada por raim e deraais mernbros presentes. Qui-jJ-nEuen ú9
de agost de 2422
José .âuL do Nascimento
Presidente
Sevesino §antana *l-iweára
cretár
, Luzj-nete de Jesus
j-dente
i-lva- vlce-pres
Maria da Gl-oria Sôuua da §il-va -nrenrbrô
. Iranil-des Andrade Cava].cante - membr<:

119

Rua Felisberto.losé da §ilva,
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da §eereàari..a S,&rníc5.p*"I" de .â.ssri.s*êa*ía §ocía1,
Cultura, Esporte ê Lâzer - QuijiaÍfue/B.A

Í"oca.L: &ru&i.tório

&aêa: 1§lüSlãeãâ

1 Â.os quinze dÍas rlo fiLês de seternb,ro de dois mil e vinte e dois
2 tL5/09/2ç221 , às dez horas e trirrta minut.os (tr0:30),reuniram*se
3 mo AudiLórim Efal-dir i!íagaJ-iaaes de .&,netrrade, §ecretari-a Mrenj-*ipatr de
4 Assistência Socj-al-, situada na R.ua F"elisberto José da Silva, 13,
5 centro Quijingue - Bahia, os seEuintes rnembros dCI CMÂ§: José R.ui
6 do Nascj-rnent.ô - presidente do CMAS, §everino Santana Olj-veira
7 secretário do CMÂ§, I{ar1a da Gloria Sil-va de Souza membro do
S CMAS, Luzinete de Jesus 5i-1va * vice*presj-dente do CF{-&S, franiJ-des
9 And,rade Cavalcante memhrro titular representante da Secretaria
10 Mxnicipal, de trducaÇã.o e Jef,ferso* ,§antáíla - sn*filbro rÊpresentar:t.e
11. da secretaria de saúde. ABERTURA: A reunião teve início às 10
12 horas e 4ü iainutos, cssi a palavra o Sr" .lcsÉ Rui do NascirnenLo 13 presidente do CylAS, considerando a seguinte paut.a: 1- Leitura da
34 eü8 dâ r*a*nàâ<p CIrdírl&.s§-a rea.3àsadâ mtr dàa &S ds eg**t* de §üÊÊ;
15 2- apresentaçáo do Plano Municipa.J. de Assistência Soc5.a.l.. Dando
1"6 continuidadeo o §r" Severino §antana Oli-veira
secretário,
17 atento a ordem do dia, fez a leitura da ata da reunião anterior
38 onCe f,*i aprovada peJ-os respecti-vcs mersbros presenLes " $[a
3"9 sequência da ordem: itern 2* O sr " Severino Santana Olíveira
20 jr..lstiflcou qrie o assunlo erli discussão 3á havia sida apreciado
2L pela Comissão Especial da Gestão e CMA§ e tr-ogo os raembros do CMAS
22 irão aprecLar e dialogar corn respei-to aa FLano Fíunici-pa-L de
?3 Assistêrtcia, atento acs objetivos, apresentaçâ* do órgão Gestor,
24 organoErama estruturaL administrativo d.a secretaria municJ-pal de
25 assist.ência, a ir*portân"cia e os proced*:raentos pôra construção dç:
Hura

FeÍisherto José da

SiÊrea,

13
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diaEnosti-co sücioLerritari.ai- tendo em v-ista a Ílecessidade de uma
pesquisa mai,s aprofur:Cada at-rawás de wsa <=r&presa &u equS-pe 'Lécsriaa
especi-alizada para reali-zação do mesmo; foram observados os
aspectos geoEráf icos Co municípS-o" demograf ia e terrj-tório de
pertencímento, questionado pelo Sr" José Rui do Nascimento, onde
s raesmü afírrca que a mi-cro*área ê d* §j-sal- e raão de §Elcl-ídes da
Cunha, logo foi justÍficado, que o rnunicípio depende hoa parte
Cos atendimento ao município de §uclides da Cunha, exemplo: Fórun
de justiça, Ministério Fúblicoo Defensoria Pública, Bancos d<>
tsrasil. Caáxa Hconôrnica, Bance do Nordestê, etc- Ai-nda I'ie p!:ocesso
cle estudo e leitura do pJ-anoo consta a quantldade e discrirninação
das cornunidades/povoados/distritos do nÕssÕ município; aspectos
econôruicos, ern observância a sítuação de vul-nerabj-lidade social(na sua rnaioria pessoas pobres e extrernarnente pabre) dependentes
de progrâfiias e beneficios assistenciaj-s proErar&as do goirerno
federal. Outro dado que nôs chamou atenção f,oi o aspecto
habitaci*na]- onde nos últimos Cez anôs hlouve um decréscimo devido
a mortalidade infantil, gravídez na adolescênciai por outro l-ado
a popuJ-ação está en.velhrecendo rnals e cofil maj-s quaJ-idade- A
Conselheira lranildes Andrade, observou quanto as ínformaçÕes
eCucacicnaj-s e qràê g:rontan:riente estaria veadc junto a ccordemação
no que tanEe a quantidade de alr:nos matriculados no ano em curso,
por suâ vez, José Ruj- do Nascirnen-i-o obteve j-nLeresse ern saber o
t.otal de alunos, quantas escolas exist.em e o número de professores

da rede públi-ca mun$-cipaJ-. À, díscuss§c pêrc<:rreu Ce f,orrma
tranquila onde foi abordado tamhém inf,ormações da área de saúden
número Ce estabelecimentos em atendimentos, senclo: tr- hospÍtal-, 1
tAPSn 2 centros de saúde, I FSFso 4 unidades de viEilância em
saúde, 2 centros de reabil-j-tação e L centro regionaS de reEuJ-açâo
arnbulatorial " l$r: rnais foram okrservadas e explanadas pelo Sr.
Severino Santana, sobre a politica de atendimento da assistência
social a nível rmrnicípion contar*os com 2 unj-dade de CR.&.§ {sede e
Rua Fellsberto José da Silva, 13
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distrito de aI-qodoes) , I CREÃS i:a sede, úrgã* gestor - §ecretaria
Muni-cipatr- de Assistêncía e *§ c*)-*giad*s distr:àkrr,líC*s, ser-ldo:
Conse.l-ho de Ass j-stêncj-a Social, Conselho da Criança e
Adolescen-r-e, Conselho Tutelar, Consel-ho do trdcso, Ciante de tuCr:
isso, há uma grande rrecessidade de organizar e reestruturação do

64

crqiânoErama admini-strat.j-rrs Elara atender as pr.iracápais derrandas dtt
SUAS â nível municipal. Por fim, foi sugerido pelos rnembros

65

presentes para dar ccntinilidade no assu*to nâ próxi-ma reuniâo,

63

75

que é de grande irnportância dialogarmos com mais
profundidaCe e atentarm*s pêra as r*etas e demasldas que EarêíltêÍ*
Õs direitos socir:assistenciais aos usuários, indivi-duos e
famíli-as do raunicÍpio de Quijingue. Aprovado por unanirnj-dade, â
pauta será apresentada na próxiura reunião ordinária - Eu" §everíeto
Santana üliveira, secretário do CMÃS, redígi a presente ata gue
segue assi-nada por rnirr e demais membros presentes. Quijingue, 15
de seLembro de 2422. Josê Rui do Nascimento
Presidente
çeri-nqr §antana OXivei-ra
ecretário
, Luzinete de Jesus
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Si-l-va.- vice-presidente
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Maria da Gloria Silva de Souza
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