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I Aos si-nte dias do mês de oi"ltubro de dois mi-l- e vínte e doi-s
2 í20/L0/2A22), às dez hcras e qilarenta minutos {10:4üi,reunirarn3 se no Auditôrio Wal-dir Hagralhaes de Andrade" Secretarj-a F6unj-cipa1
4 de Assistência Socj-a1. situada na Rua Fel-j-sberto J*rsé da Si-J-va,
5 13, centr* Çuijànque - Êahia, os segui-ntes mernbros do CMAS: José
6 Rui do Nascàrnento - presi-dente do CMF,S" Severino Sarrtana üliveira
7
secretárj.o do CMÃS, Maria da Gloria §ilva de §ouza * rnennbro do
I CI-14S, Luzinete de Jesus Sil-va - vice-presidente do CMAS, IraniJ-des
I Andrade Cavalcante - membro titular representante da Secretaria
18 &nunici6:a]- d* Educaçã*" oT*aaa Cavalcant.e Cos Reis - represeqrLaruLe
11 dos usuários do SUÃ.S e Telma da Silva Matos -representante da
12 cooperaLiva rede Ce aaulherÊs- ÂEEe?$Re: A reusaj-ão teve j-nácào às
13 10 horas e 40 minutos, com a palavra o Sr. José Rui do NascimenLo
3.4 - presiCerate do CM&.S, csrasideramd* a seguíaLe pai.aÍ:a: 3"- §eá*esa
15 da ttta da reunião orrlinária rea]-izada no dia 15 de setembro dê
L6 3flÊE , 2"- eont§.nua"çâ"o da. apresexttaçâcr e estudCI dxl Plams Bexu:Lc:ipa'l
L7 de Assistêacia SociaL. Na cportunidade" o Sr. Severino §antana
18 Olj-veira secrelárioo atento a ordero do dia, fez a lej-Lilra da
19 ata da reunião anterior onde f,oi aprovada peJ-os respectivos
2ú rnembrcs presentes. §eguinCo a ordern do día: it-ern 2- ü sr" Severj-no
21 Santana Oliveira - secretário do CMÀS deu continui-Cade iunto aos
22. membros presentes guanto a apresentaçâo s estudo do trlano
23 Munícipal de Assistência Socia}, or:de foranr destacados ss
24 pri-ncipais pontos:
4.7 - 3- Froteção Social
política de
U5 segarridade social- nc ârnbil* do §ílA§, vrsa.ndo os direi-tos
fi*m Fe4lskrt* J*:sá da Sifuâ. 33
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§übrevivência, segurafiÇa ãl-imentar, rendã, habitaÇãú e beneficios
sccàoassistenciais. *utro p*nts imp*rtarrt* para {} Cebate ê c<:rê

respeito proteÇão socj.al básica que define a polít j-ca

de

*tender ,as faamÍli-as
e ou individuos inseridas através do PAIF, tendo como público
pricritárío
as f,amál-ias benef,j-câarias do PA&; acolÊzída e

assist.êrxc-r a at-ravés dos CRA§ n'iâ pen:spectíva de

acompanhamento

das mesmas, através da equipe técnica,

onde

possibi-J-íta a elaboração do pJ-ano de acornpanhrarnento farnj-l-j-ar pâra
prevenir e direclonar os usuár j-cs com respeit"o acs direitos

pr:-mordiais da qarantia das poJ-iticas púbJ-i-cas do §t,Â.S " l§o
decorrer do diáloEo, o presi-dent.e destacou quanto a definição da
Proteção §*cial §specia1, definiçãc essa que traz a importância
do papei- do CREAST onde é atenCida as fantilias, indivíduos que
estão em situação de violaçÕes ou cÕm seus direitos violados
"'que nos chamou atençãoo',0 Sr- Severino Santana Oliveira,
destacou que os principais índices de violações ou direitos
violados at,i-aqe pesscas de várias faixas etári-as, rfi"as er& dest.aque
j-dosos em situaçÕes de negligencias, uso indevido dos seus
benefícíos (ag:osentadorj-a e GUr tsPC), crianças e adol-escecrtes eíG
situação de abuso e exploração sexual - faixa etária entre 2 a 14
arlos de idade, que na rnaà*ria d*s cas*s $s víoladoresn sã<>
pessoas da própria farnil-j-a {exemplos: genitores, padrastoso avós,
etc.); A §r"4. Joana Cava}-cante. discorreu qlre ÍIã. cornuriídade onde
resíde - Lagoinha dos Cagados há uma necessidade de atendiroentos
âs famílias beneficiarias dc BPC- Foi mencicnada pel-a §r-*lrani-ldes Cavalcante, quanto aCI pragrama BPC na §sco-l-a que atende
uro número rnuj-to flequênCI. Corn a palavra o §r, §evenino Otrj-veira
informou que Õ municípi-o aderíu ao prügraÍna através da rede
intersetorialSecretari-a de Educação, Ãssistêncj-a Social- e
Saúde, uàas que nã* h*uve nentruur planejamento pôra atender o
pú}:lico especifico, apenas foi realizado cadastramento dos
usuários d* BPC na Escol-a e inclusão no CRÃ.S sede e CRÃ§ ÂtrgodÕes,
&ua Fel*sberto José da SiXva, L3
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para acompanhaffiÊnto têcnico e nada mais. tfo entendimentü dos
Í$*§Lbros d* CMA§, há llrêâ Eraride ftêcessidêC* Ce leçar inforamções
(as) dos Programas
aos beneficiários
e Beneficios
sçcioassi-stenci-ais" papetr- esse que cabe êo Consel-heo corírs
i-nstancia de controle, está inserido e acompanhando mais de perto
a func-ir:nalàdade dos serviços e prüqraísãs qt"ãe aLen:dem a pog:u3-açâo
quijinqiuense, com isso, foi sugerido pelo presidente José Rui do
Nascirnento r§$a reunj-ão entre os coordenadores dos CÊ.Pl§, CREAS e

Gestor do Programa Auxilio Brasil, para melhor entrcsarnenton
escl-arecirnenLos, Lrocâ de inforrnações e apresenLaçãc de
relatórios das famí1ias e individuos contempladas no Auxilio
Brasil, familias que estão ern descumprimento de condicionalidades
em 2822 - Àcej-ta a sugestão. orade será colocada er& pauta nas
próxirnas reunj-ões, após aprovação do Plano MunicipaJ- de
Assistência Social e a Minuta da Lei. Ciente que fica acordado
para a próxima reunião ordinária a continuidade apreciação e
esLudo do Pl-ano MunicipaX e &provação do sàesr&o - Não t.endo nada
mais a ser apresentado, eu Severino Santana Oliveira, lavrei a
presenLe ata qüe sÊql1e assinada por nyd-${ e desmís mes*bros " A
referida ATA será lida e aprovada na próxima reunião. Quijingue,
2ü de out-uhrqr de âü22 - José ,Ãui do Nascinrerato Fresi-derate
l'
-á
Afa
' Severino Santana Oliveira
cretário
, L*zinet.e de Jesus
Silva- vice*presidente
F{aria da Gl-oria §ilva de Souza -rsernbro
,;* irüu.,.*
*
.Sr:utc
, franildes AndraCe Cavalcante membro
171{ , Joana Cavalcant.e dos Reís
memh,ro Íoo^*, d*uo§g*.m à*= 0;o
" Tekna da sitva &iaros
me*bro U
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Rua Fetrisherte José da S!!va, 13
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