ATA DE NÚMERO 82-CMAS
Aos 07 dias do mês de Março de dois mil e dezoito as treze horas, nas
dependências da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sito a
Avenida Santos Dumont, nº 679 - Centro deste município deu-se início a reunião
ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, presidida pela senhora Uyara
Leal Ramos Zorzal que cumprimenta e agradece a todos pela presença, na
oportunidade apresenta a Pauta: PINTURA E REPAROS DO PRÉDIO DO CRAS / SELO
UNICEF / INFORMES GERAIS. Após a apresentação da pauta, a presidente passa a
palavra para a gestora da secretaria senhora Maria Aparecida Antunes de Souza que
informa sobre a necessidade de realizar alguns reparos e pintura no prédio do CRAS –
Centro de Referência da Assistência Social, na oportunidade Justifica-se a aquisição
da Prestação desse Serviço de Pintura e reparos do CRAS, pelo motivo do local estar
necessitando devido estar com mofos, lodos, ferrugens nas grades e janelas, as
paredes estão danificadas e também contem rachaduras. A gestora relata que, os
serviços são de grande importância para dar continuidade as demandas realizadas
através dos atendimentos referente ao CRAS, para o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculo – SCFV para crianças, adolescentes e também aos serviços
do Programas PAIF para Gestantes e famílias da zona urbana, Programa do Bolsa
Família, laboratório de informática e entre outros serviços ofertados. Após a
explanação da gestora Maria Aparecida, com a palavra a presidente põe em votação
para aprovação o serviço á ser realizado sobre a pintura e reparos dos CRAS, sendo o
mesmo aprovado por unanimidade pelo conselho. Continuando com os informes a
gestora fala sobre os materiais permanentes que a Secretaria de Assistência Social
está precisando, informa os itens a serem comprados e relata a importância dos
mesmos para a realização dos serviços da secretaria, na oportunidade é posto em
votação a compra dos materiais e aprovados por unanimidade. Dando continuidade a
gestora Maria Aparecida informa sobre os cursos profissionalizantes que serão
ofertados pelo SENAR em parceria com a Secretaria de Assistência Social e também
serão realizados outros cursos, que na qual estarão sendo custeados através de
patrocínio. A gestora comenta que serão vários cursos de diversas especialidades que
estará beneficiando as famílias da zona urbana e também da zona rural, explica que,
alguns desses cursos estarão iniciando já neste mês de março, continuando a gestora
agradece aos conselheiros pela oportunidade e apoio que tem dado a todas as
demandas referente à Secretaria de Assistência Social. Com a palavra a presidente
senhora Uyara passa a fala para a secretária Keila Teles Ferreira, que na oportunidade
informou sobre a capacitação realizada na cidade de Cuiabá, sendo o 1º Encontro de

Capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF e do 1° Fórum Comunitário, que
ocorreu nos dias 12 e 13 de Março, no Auditório da AMM – Associação
Matogrossense de Municípios, sendo das 8:00 às 18:00. A secretária informa que esta
oficina é resultado de uma aliança com o Governo do Estado, que irá disponibilizar
suas equipes gestoras para fazer parte deste diálogo promovido pelo Selo UNICEF
com os municípios e a parceria com o Instituto Peabiru e a APDM – Associação para o
Desenvolvimento Social dos Municípios do Estado do Mato Grosso. Diz que, a
programação é composta da vivência de um fórum comunitário e apresentação da
metodologia geral do Selo UNICEF 2017-2020. A secretária relata que o município
necessitará do apoio da população para alcançar o resultado positivo e conseguir o
desejado troféu. Na oportunidade relata sobre alguns tópicos apresentados na
capacitação, informa aos conselheiros que será marcada a data para o primeiro
Fórum comunitário que terá que ser realizado ainda neste primeiro semestre. Na
oportunidade a secretária Keila Teles solicita o apoio de todos para que o município
chegue ao final do Selo UNICEF em 2020 alcançando todos os pontos positivos. Com a
palavra a presidente senhora Uyara complementa dizendo que está como
Articuladora do Selo UNICEF e que estará juntamente com a equipe colaborando para
o bom desenvolvimento do Selo, diz que uma comissão será formada até a data do
fórum para dar andamento as atividades. Finaliza a reunião agradecendo a todos
pelos trabalhos realizados e o apoio do conselho nas decisões e aprovação de
documentos referente ao bom desenvolvimento da Secretaria de Assistência Social.
Não havendo nada mais a se tratar eu Keila Teles Ferreira secretária designada a este
ato lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por todos os
presentes.

