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CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDÔNIA - CEAS/RO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA  16 DE NOVEMBRO 2020
 
Considerando a declaração de emergência em saúde pública de importância
internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID-
19); Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual
determina procedimentos para o enfrentamento de emergência de saúde pública
de importância nacional decorrente do novo Corona vírus; Considerando o estado
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020; Considerando a determinação contida no § 5º, Artigo 3º, do Decreto nº
10.282, de 20 de março de 2020, em que os órgãos públicos devem manter
mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, inclusive as
colegiadas; Considerando os reflexos da pandemia sobre o funcionamento dos
órgãos públicos, com a alteração das respectivas rotinas administrativas e
restrições de acesso dos servidores a seus locais de trabalho; Considerando o
disposto no Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, em especial ao contido
no Art. 3º, §1º, II. Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às
nove horas, por meio de videoconferência, utilizando o aplicativo Google Meet,
realizou-se excepcionalmente a  2ª Reunião Ordinária do CEAS/RO do exercício
2020,  estando presente os seguintes Conselheiros: Carlos Henrique Gomes
Sousa - Titular e Presidente (representante CRESS), Belzira Shockness Simoa -
Suplente (representante da OAB), Elani da Rocha Lopes - Titular (representante
PESTALOZZI), Júlio Cesar Rodrigues Ugalde - Suplente (representante SESDEC),
Raimundo de Almeida Queiroz - Titular (representante FEUSUAS), Glauce
Ferreira da Silva - Titular (representante JOCUM),  Gerdalva Araújo de
Vasconcelos/SEDUC, José Roberto Cândido Silva - suplente (representante
FEDER), Vanessa Porto de Lima - titular (representante EMATER),
representando a SEPOG o Senhor Vitor Matheus Francishine Leal Gonçalves , e
como convidada a Senhora Fabiane Aparecida Passarini Coordenadora da SEAS-
CAS, e como participante a Secretária Executiva do Conselho Marines Maciel
Paixão Silva, onde deliberaram sobre a seguinte PAUTA: 1 - Critérios de
partilha e aporte de crédito orçamentário ao FEAS, referente o repasse
de parcela extraordinária para o incremento aos Benefícios Eventuais,
por meio de cofinanciamento estadual aos fundos municipais de
assistência (Ofício nº 3836/2020/SEAS-CAS): a) Ao remanejamento do
orçamento FEAS dos P.A 2303, 2073, 2349 para o P.A 1457; b) A
utilização do orçamento, de fonte 100, alocados no P.A 1457 para o
repasse fundo a fundo para o custeio dos benefícios eventuais; c) Aos
critério de partilha para o repasse financeiro extraordinário de
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incremento aos Benefícios Eventuais municipal. 2. Outros Informes.
Cumprimentando a todos com bom dia o Presidente conduziu a Reunião
começando pelos Informes, tendo em vista que houveram problemas de internet
para a apresentação da Coordenadora CAS-SEAS, Fabiane Passarini, ficando para
a segunda explanação. Em ato contínuo Presidente Carlos Henrique falou
sobre a realização da Reunião Regionalizada Norte do CNAS e que para Rondônia
foram disponibilizadas quatro vagas para o CEAS e que atualmente temos uma
vaga preenchida referindo-se a Conselheira Ângela, suplente do CRESS, que
inclusive justificou sua ausência por motivo de atribuições urgentes do seu
trabalho. O presidente falou também que não poderia participar da Reunião do
FONACEAS devido a agenda cheia de reuniões com o promotor da 19ª Promotoria
de Justiça, e que precisávamos de mais três conselheiros, de preferência, até para
ter esse equilíbrio e paridade dois governamentais e mais um não governamental.
Colocando em questão falou que gostaria de saber dos conselheiros quem teria
disponibilidade informando que a reunião será o dia inteiro, somente um dia
(17/11/2020) e quem tiver interesse e disponibilidade que procurasse a secretaria
executiva para formalizar a inscrição. Em seguida perguntou a secretária Marines
Maciel, se  gostaria de acrescentar algum ponto nessa questão? A mesma
complementado informou  que além das quatro vagas para o estado, as capitais
também participarão dessa reunião com duas vagas, lembrando que foi lançado a
solicitação na sexta-feira passada no grupo do CEAS e até então, somente a
Conselheira Ângela se manifestou. Informou que precisava encaminhar as
inscrições até meio dia para o Conselho Nacional. O Presidente Carlos
Henrique sugeriu que os interessados poderiam também se manifestar no chat e
perguntou se restou alguma dúvida com relação a esse informe? Esclareceu que a
reunião do Conselho Nacional de Assistência Social em uma questão mais
regionalizada, focada na região Norte para falar da nossa realidade. O segundo
informe é relacionado aos encaminhamentos das atas de 2020 para assinatura
eletrônica por meio do SEI de todos os conselheiros e quem está organizando isso
é a nossa Secretária Executiva, passando a palavra para a mesma que
explicou que está trabalhando nisso já a algum tempo, não só do CEAS, mas de
todos os conselhos os quais está responsável, inserindo as atas no SEI, e a do CEAS
já estão quase todas prontas, que vai fazer o encaminhamento via SEI para
assinatura das já disponíveis. Disse também que o entrave, é que os
representantes da sociedade civil devem acesso como usuário externo no Sistema
e que alguns ainda não se cadastraram, falou que não é algo difícil, que basta
entrar na página inicial do SEI, "cadastro e assinatura de usuário externo", 
coloca seu e-mail e clicar em "não tenho cadastro", segue a próxima pagina, faz o
pre-cadastro, depois o SEI encaminha um e-mail solicitando um comprovante de
residência, RG e CPF, dentro de algum tempo eles te retornam mandando um link
com a senha provisória para o acesso, e se  colocou a disposição para ajudar os
que tiverem dificuldade. Falou também sobre o CadSUAS, que os dados dos
representantes do CEAS estão praticamente atualizado, que ficou faltando alguns
conselheiros informarem seus dados, que tinha criado um formulário no Google
Forms para facilitar a inclusão dessas informações a serem lançadas no CadSUAS,
lembrou que era muito importante e significava participação. Explicou que quando
o Conselho delibera sobre assuntos do governo federal,  precisa lançar parecer no
sistema SAA, e que é relacionado a presença de cada Conselheiro que esteve na
reunião, tudo é registrado no SUAS Web, deliberações que envolvem
recursos (programas, projeto e serviços de assistência social). Relembrou que no
CEAS, os conselheiros governamentais titulares são na maioria os secretários de
estado e pediu para os suplentes para conversarem com eles para preencherem o
formulário. Que mesmo com os suplentes estando no exercício da titularidade ao
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participar das reuniões, seria bom que todos estivessem registrados. Em seguida
o Presidente Carlos Henrique pediu aos conselheiros que providenciem os
registros para finalizar essa gestão bem lineada e sistematizada e perguntou se
havia alguma dúvida ou colocação? Em seguida veio o terceiro informe sobre o
Fórum Estadual cujo período de inscrição vai até o dia 20/11, lembrando as
entidades não governamentais que tenham interesse em participar. Em
continuidade perguntou a Secretária Executiva Marines Maciel se havia mais
informações sobre o evento. A mesma informou que está havendo baixa adesão,
que até então, apenas uma entidade tinha apresentado os documentos, explicou
que existe o período previsto no calendário, que está sendo veiculado tanto no site
da Secretaria quanto nos grupos de WhatsApp, além de serem encaminhados aos
e-mails de todos os municípios, lembrou que as entidades que compõem
atualmente o CEAS, caso queiram concorrer, deverão se submeter novamente ao
pleito, apresentando os documentos para avaliação da comissão.
O Presidente Carlos Henrique então solicitou que as entidades socializem mais,
publicizem mais porque é importante, que por mais que tenha essa nova
composição conforme foi instituída, é necessário ter essa representação da
sociedade civil no conselho, então pediu que os conselheiros apoiem também
nessa divulgação do Fórum. O Presidente Carlos Henrique registrou a presença
dos conselheiros Júlio da SESDEC e Vanessa da EMATER, e também do Sr Vitor
Matheus que está representando SEPOG na qualidade de convidado. Em seguida
passou a palavra a Coordenadora da SEAS-CAS Fabiane Passarini, que apresentou
o primeiro ponto de pauta da reunião. A coordenadora deu bom dia a todos e
disse que tinha preparado uma apresentação, mas por conta de estar sem
internet no prédio da Secretaria, não estava conseguindo compartilhar a tela via
celular e pediu para Secretária Marines compartilhasse o Ofício nº
3836/2020/SEAS-CAS encaminhado ao CEAS. Feito isso a Coordenadora explicou
sobre a urgência e a necessidade de ter essa deliberação do Conselho. Falou
que também convocaram a CIB para uma reunião extraordinária às 14h, dizendo
que como todos sabem, os critério de partilha devem ser pactuados entre CEAS
e CIB. Explicou que o repasse extraordinário dos benefícios eventuais é fruto de
um remanejamento de orçamento que estão fazendo entre as unidades gestoras
da secretaria, por esse motivo no ofício foram solicitados três deliberações
afirmando que primeiro trata-se do remanejamento orçamentário das outras
ações dentro do FEAS para essa unidade, e que para essa ação especifica, foi
criada a de enfrentamento da Covid dentro do próprio Fundo Estadual de
Assistência, como não foram feitas várias execuções  previstas no plano de ação,
estão com sobra de orçamento no Fundo, tanto de programas quanto de
acompanhamento de serviços, falou que não estão mexendo em nenhum recurso
federal, mas que precisa que faça essa disposição das outras unidades gestoras,
remanejando das outras ações para a ação de enfrentamento ao Covid. Explicou
que ainda irão receber mais R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) das
outras unidades gestoras (23001) que é a unidade gestora geral da secretaria.
Também falou que a coordenação de direitos humanos, a coordenação do
desenvolvimento social e o administrativo também deixou de fazer várias
execuções em função da pandemia, então eles abriram mão desse orçamento
para que ele fosse alocado no FEAS. Dentro dessa ação 1457 que é de
enfrentamento ao COVID, vai dar um total de R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e
seiscentos mil reais) de orçamento financeiro, explicou que em  deliberação
interna decidiram que esse era o momento, como os serviços e os programas
estão praticamente funcionando de acordo com questões mais de emergência a
nossa necessidade hoje são os benefícios eventuais junto aos municípios. O estado
repassou o valor ordinário em março, uma parcela que já estava pactuada no
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cofinanciamento, depois pactuaram uma parcela extraordinária, então
inicialmente passaram o valor que já estava previsto em orçamento em torno de
R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) para os municípios, depois fizeram
uma parcela extraordinária de mais de um milhão e trezentos mil que foi o
orçamento que sobrou porque nem todos municípios aderiram a todos os
programas de cofinanciamento, por isso a sobra de orçamento, então fizeram
uma parcela extraordinária, mas agora querem fazer uma segunda parcela
extraordinária de enfrentamento a pandemia dentro dos benefícios eventuais em
todos os cinquenta e um municípios. Falou que hoje só estavam cofinanciando
cinquenta e um municípios porque Vale do Anari não apresentou até o momento
nenhum plano de ação, nenhuma proposta de recebimento de cofinanciamento
estadual. A coordenadora enfatizou que estarão recebendo os R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais) das outras unidades gestoras dentro do FEAS e que
remanejariam mais R$ 1.000.00,00 (um milhão de reais) ou R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) dentro do próprio fundo, explicou que todo o
orçamento do Programa Criança Feliz que os municípios não conseguiram entrar
em execução esse ano, a SEAS começou a fazer o pagamento do auxílio
emergencial já em julho, então se perdeu aí cinco meses de execução, com tudo
isso houve uma sobra de orçamento e é por isso que estamos remanejando.
Salientou que hoje a ação junto aos municípios é praticamente relacionado apenas
a monitoramento, cancelamos todos os eventos e todas as capacitações, essa
semana fizemos uma capacitação sobre o Programa Criança Feliz,  o sistema foi
mudado e os municípios a partir desse mês são obrigatórios fazer o lançamento
das visitas no novo sistema, então não teve como deixar de fazer essa
capacitação, porém, fizemos um rodizio cada dia um ou dois municípios com no
máximo seis ou sete pessoas para reduzir ao máximo a aglomeração. Então a
coordenadora perguntou ao Presidente se já queria fazer essa primeira
deliberação? Explicando que a primeira foi a que solicitou que o Conselho
autorizasse o remanejamento dentro do próprio fundo, que essa sobra de
orçamento que era para capacitações, lembrando que o Conselho inclusive
autorizou a fazer essa P.A 1457 que é o de enfrentamento ao Covid e que o
Colegiado também analisasse e autorizasse a aplicação dos R$ 4.000.000,00
(quatro milhões de reais) do fundo, para pagamento de benefícios eventuais.
Perguntou se trataria logo sobre o critério de partilha, de como iriam distribuir
esses R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). O Presidente Carlos Henrique
respondeu que seria interessante até mesmo para explicar isso também, que em
seguida se deliberaria os dois pontos. Mas resolveu deliberar o primeiro ponto e
perguntou aos Conselheiros que, dentre as explanações que a Coordenadora
Fabiane apresentou, se alguém gostaria de fazer alguma contribuição ou alguma
pergunta sobre essa questão? Se algum conselheiro teria algo a se opor com
relação a esse ponto, orientando que quem não tivesse, permanecesse em
silencio. Então o primeiro ponto foi aprovado. Partindo para o segundo ponto
a Coordenadora Fabiane explicou que a questão de reforçar os benefícios
eventuais, falou que os municípios estão todos com dinheiro em conta do
incremento do governo federal de repasse de manutenção de serviços, agora,
para benefício eventual o governo não passou recurso, os municípios estão
executando ações com a parcela de recursos próprios, que perceberam que esse
seria o ponto mais forte para que se fizesse uma intervenção em todos os
municípios dando esse apoio. Primeiramente tinham feito uma base de cálculo
para fazer a distribuição desses R$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil
reais) com porte daquele município com a mesma classificação, porte I municípios
com até 20.000 (vinte mil) habitantes, porte II 50.000 (cinquenta mil) habitantes,
mas que fizeram uma releitura e verificaram que há umas situações, que estavam

Ata SEAS-CEASRO 0014736156         SEI 0026.109332/2020-12 / pg. 4



repassando o valor igual com base no município de porte I. Explicou que temos
trinta e um municípios no estado de porte I ou seja, 60% do estado com essa faixa
de 0 (zero) a 20.000 (vinte mil) habitantes, porém, a maior parte deles estão
abaixo dos 10.000 (dez mil) habitantes, e que eles estavam recebendo igual
aqueles que já estavam no topo dos 20.000 (vinte mil). Quando fizeram a per
capita da distribuição desses recursos, ficava um valor simbólico para aqueles com
mais pessoas a serem atendidas, então fizeram a proposta de fazer uma redivisão
dentro dos portes dos municípios. Assim explicitado: “Nossa proposta seria que os
municípios de porte I que tem até 5.000 (cinco mil reais) habitantes receberia uma
parcela única de R$ 12.000 (doze mil reais) para suporte, parece pouco, mas
quando a gente faz a divisão eles estão com uma per capita de R$ 3,93 (três reais
e noventa e três centavos) por pessoa, eles não ficam com uma per capita maior
que os outros municípios. Então, a proposta seria essa os municípios de 0 (zero
reais) a 5.000 (cinco mil) receber parcela única de R$ 12.000,00 (doze mil) que são
cinco municípios do estado que tem esse número de habitantes que é Pimenteira,
Primavera, Castanheira, Rio Crespo e Teixeirópolis, são municípios pequenos.
Teixeirópolis tem 4.000 (quatro mil) habitantes, o restante tem 2.000 (dois mil)
habitantes, 2.500 (dois mil e quinhentos), então é uma per capita que ficou um
pouco mais igualitária com relação a esse perfil de município com esse número de
habitantes. Aí temos o grupo 2 dentro dos municípios de porte I que seria os
municípios que estão entre 5.000 (cinco mil) habitantes até 10.000 (dez mil)
habitantes eles receberiam uma parcela única de R$ 25.000 (vinte e cinco mil
reais) para fazer aquisição de benefícios eventuais, aí a gente já vai para uma per
capita de R$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos) então a gente teve uma
queda aí de quase R$ 0,20 (vinte centavos), ou seja, conforme vai aumentando o
número de habitantes cai a per capita. Ainda dentro dos municípios de porte I a
gente também fez um outro subgrupo que é os municípios de 10.001 (dez mil e
um) a 20.000 (vinte mil) habitantes para receber uma parcela única de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil) ficando com uma per capita de R$ 3,45 (três
reais e quarenta e cinco centavos), então tiveram uma perca entre os municípios
de porte I de quase R$ 0,50 (cinquenta centavos) por pessoa, então a gente tentou
deixar de maneira mais igualitária possível. Esses municípios de porte I a gente
fecharia nesses três subgrupos de porte I. Aí a gente parte para os
quatorze municípios de porte II que é de 20.000 (vinte mil) até de 50.000
(cinquenta mil), um subgrupo tem 20.001 (vinte e um mil) até 30.000 (trinta mil)
habitantes que é a maioria, e a gente fez um grupo menor que são os municípios
que vão de 30.001 (trinta e um mil) até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. Os
municípios de 20.001 (vinte e um mil) até 30.000 (trinta mil) habitantes receberiam
uma parcela única de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) que fica uma per capita de
R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos) por habitante, e os municípios de porte
II de 30.001 (trinta e um mil) até 50.000 (cinquenta mil) também receberiam uma
parcela única de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) aí já vai para uma per
capita de R$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos), dentro dos municípios de
porte II nós temos esse dois subgrupos. Quando a gente parte para os municípios
de porte médio que é aquele que vai de 50.001 (cinquenta mil e um) a 100.000 mil
(cem mil) habitantes, nós temos quatro municípios que são os municípios de Jaru,
Rolim De Moura, Cacoal e Vilhena, no próximo ano Vilhena vai começar a receber
como município de porte grande, mas esse ano ainda vai receber como porte
médio. Os municípios de 50.001 (cinquenta mil e um) a 75.000 (setenta e cinco
mil) habitantes vão receber parcela única de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e
cinco mil) que fica uma per capita de R$ 3,22 (três reais e vinte e dois centavos) e
os municípios de porte médio e 75.001 (setenta e cinco mil e um) a 100.000 (cem
mil) habitantes receberiam uma parcela única de R$ 240.000,00 (duzentos e
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quarenta mil) com a per capita de R$ 2,61 (dois reais e sessenta e um centavos).
Nos municípios de porte grande nós dividimos também porque a diferença
populacional dos outros municípios com Porto Velho é uma diferença muito
grande, Porto Velho que tem uma demanda muito maior e eles estavam
recebendo igual, são os municípios de Ariquemes, Ji-Paraná. O município de porte
grande que é de 100.001 (cem mil e um) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes
receberiam parcela única de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil) com a
renda per capita de R$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos). O município de
porte grande que é acima de 500.001 (quinhentos e um mil) habitantes receberia
uma parcela de R$ 1.105.000,00 (um milhão cento e cinco mil) ficando com uma
per capita de R$ 2,09 (dois reais e nove centavos). Então assim, é uma distribuição
que nós identificamos pelos os indicadores de gestão, então decidimos fazer pelo
número de habitantes.” É essa nossa justificativa, até para que possamos gerar
uma distribuição melhor de recursos de acordo com a necessidade e o tamanho
do município. O Presidente Carlos Henrique agradeceu a explicação e
perguntou aos Conselheiros se tinham Alguma pergunta? Alguma coisa que
queiram elucidar melhor com relação a esse ponto? Em seguida colocou em
votação. Se todos estão a favor da forma como foi feita a partilha, permaneça em
silencio. Ponto aprovado. Em seguida começou a apresentação do último ponto.
A Coordenadora Fabiane falou que seria o Conselho autorizar o uso desses R$
4.000.000,00 (quatro milhões) para os benefícios eventuais. Então o
Presidente Carlos Henrique questionou se os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões
de reais) seriam exclusivamente para os benefícios eventuais e pediu uma breve
explicação para os conselheiros do que seriam os benefícios eventuais para terem
uma noção de como esse dinheiro vai ser investido nos benefícios. Prontamente
a Coordenadora Fabiane explicou que benefícios eventuais são regulamentados
pela lei 8.742/93, lei orgânica da assistência social, então é uma das seguranças
da assistência social desde 1993, depois em 2007 o governo federal regulamentou
o que são os benefícios eventuais, o Conselho Nacional definiu também em
resolução como que ele deve ser prestado. Os benefícios eventuais são divididos
em três categorias principais e dentro dela tem algumas divisões que é auxilio
natalidade, auxilio funeral esses dois inclusive são funcionais e estão previstos na
Constituição como cobertura de segurança no nascimento e falecimento das
pessoas que não tem condições de fazer o custeio dessas despesas, ele pode ser
prestado como auxilio funeral e de natalidade, tanto em pecúnia com repasse de
recurso a pessoa ou por meio de bens materiais, o município pode fazer essa
concessão junto ao beneficiário que é atendido junto a rede municipal de
assistência dentro dos centros de referência e proteção básica que são os CRAS.
Essas são as duas principais ações que são originária que a gente fala desde a
legislação de 1993, e depois foi agregado no decreto 6.307 outro tipo de
segurança que é a vulnerabilidade temporária, então hoje a temos o auxílio
natalidade, auxilio funeral e auxílio por vulnerabilidade temporária. Dentro das
vulnerabilidades temporárias temos a cobertura de auxílio alimentação quando a
família está em situação de insegurança alimentar sendo elas cesta básica ou o
cartão alimentação, tem o auxílio aluguel para aquela família que está em
situação de rua ou que foi despejado e não tem condições de fazer o custeio de
um aluguel social. Depois das explanações a Coordenadora Fabiane destacou que
irão passar para uma conta especifica dos benefícios eventuais, que cada
município vai abrir uma conta só para esse fim, uma conta dentro do fundo
municipal para receber esse recurso. Como irão passar em dezembro, pois estão
esperando a autorização do legislativo, já sabem que dificilmente vão conseguir
fazer a execução ainda esse ano, mas na portaria estará autorizado que os
municípios façam a reprogramação para o exercício de 2021, até porque nós
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todos temos consciência do impacto social e econômico da pandemia que vai se
perdurar por algum tempo, então por mais que tenhamos uma vacina ou que
todos possam retornar suas atividades nós temos ainda muitas demandas socais a
serem atendidas, então os municípios vão poder fazer a utilização desse recurso
em 2021. O Presidente Carlos Henrique questionou com relação a própria
questão do cofinanciamento, observando que se chegar um município dizendo que
a urgência dele não é com o Covid e sim a questão de equipamentos de CRAS e
CREAS, como que ficaria nesse ponto? Como que está a partilha para os outros
serviços? A Coordenadora Fabiane explicou que os outros benefícios a
Secretaria está passando o pagamento normal ordinário, que já passaram a
terceira parcela, que estão iniciando o repasse do quarto trimestre para fechar os
doze meses de repasse, que as parcelas ordinárias para manutenção de serviços
estão em dia e estão ocorrendo normalmente para os municípios e que o governo
federal também passou recurso de incremento para os municípios dentro dos
blocos de proteção a especial e os municípios com recurso em conta, inclusive,
estão perguntando como que podem gastar. Nós percebemos que os municípios
estão com demandas de benefícios eventuais e para serviços de manutenção
estão com recursos em conta. Falou que já tinham essa noção junto aos gestores
municipais, que irão ver se eles concordam, se não concordarem, se tiverem um
entendimento diferente então teremos que retomar com vocês sobre a resolução
da CIB. O Presidente Carlos Henrique então agradeceu e falou aos
Conselheiros fazendo um breve resumo da explicação da Coordenadora e
perguntou: nesse último ponto algum conselheiro quer perguntar mais alguma
coisa ou podemos já ir para votação? Então, se todos os conselheiros estão de
acordo com o último ponto exposto permaneça em silencio. Ponto aprovado. Em
ato contínuo agradeceu a colaboração e a explicação dos pontos e em seguida
questionou a Coordenadora dizendo que ficou com dúvida quando ela falou que
iria levar os pontos discutidos na reunião, para a CIB, perguntou se não seria o
caminho inverso? Eles pactuam e o Conselho aprova? A Coordenadora Fabiane
explicou que já haviam feito uma pactuação de partilha com o município no dia 22
só que na ocasião o orçamento era de cerca de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) e aumentou R$ 1.000.000,00 (um milhão reais) de uma semana para cá, por
isso foi convocada uma reunião extraordinária só para repactuar os valores, os
critérios de partilha também. Em seguida o Presidente Carlos Henrique falou
que não tendo mais nada, agradeceu a presença dos conselheiros, lembrou que a
reunião ordinária de novembro será dia 25 de novembro e encerrou a reunião.
Nada mais tendo a tratar, eu, Marines Maciel Paixão Silva, Secretária Executiva do
CEAS, lavrei a presente ata que segue assinada pelo Presidente do Colegiado
Conselheiro Carlos Henrique Gomes Sousa e pelos demais Conselheiros presentes
na reunião.   
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