Ata nº 016/2014 – Reunião Ordinária do CMAS - Mirassol D’Oeste - MT. Aos
sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se os
membros do CMAS nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência
Social às oito horas e dez minutos, iniciou-se com a leitura da ata anterior e em
seguida foi apresentado os relatórios do FMAS (Fundo Municipal de
Assistência Social) dos seguintes meses: Maio, Junho, Julho e Agosto de
2014, após a análise todas as Conselheiras aprovaram por unanimidade. A
seguir foi apresentada as seguintes deliberações: A Conselheira Sueli Cristina
Teixeira repassou que a Semana do Idoso realizada nos dias 29/09/ a 03/10
com palestras da Dra. Ana Emilia Iponema Brasil Sotero foi muito proveitosa e
que a Capacitação será realizada nos dias 10 e 11 de Novembro de 2014, o
local ainda será definido pela Secretaria. Após, o Coordenador do FMAS, Fábio
Angelo Hordonho Leite Silveira repassou a todos o Projeto - 1º Encontro da
Família Rural do Centro de Referência de Assistência Social que será
coordenada pela Equipe Volante do CRAS, que tem por objetivo promover
atividades com as famílias residentes nas comunidades rurais – Pré –
Assentamento Silvio Rodrigues, Assentamento Roseli Nunes I ao V e
Assentamento Margarida Alves I ao IV para que possa garantir lhes a inclusão
nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o que deverá
contribuir para o alcance dos princípios assegurados pela Política Nacional de
Assistência Social, tais como a acolhida o desenvolvimento da autonomia,
convívio familiar e comunitário, no dia 30 de Outubro de 2014 será no Pré
Assentamento Silvio Rodrigues, 13 de Novembro Assentamento Margarida
Alves e 27 de Novembro no Assentamento Roseli Nunes. Fábio, ainda
apresentou projetos de três palestrantes que uma será escolhida com os
seguintes temas: Corpo e Mente: postura em evidência; Bem Estar Físico e
Ginástica Laboral. Os Conselheiros após as análises sugeriram a contratação
de mais uma palestrante e após aprovaram os referidos projetos. Em seguida,
o Coordenador do FMAS apresentou o Demonstrativo de Gestão SUAS do
Governo Federal Sistema Único da Assistência Social Ano 2013, explicou que
os recursos dos programas que sobraram no ano 2013 R$ 102.523,00 (cento
dois mil, quinhentos vinte três reais) foi reprogramado para esse ano para
serem utilizados até o final desse ano o qual foi aprovada por unanimidade
pelas Conselheiras presentes. Ulteriormente foi sugerido pela Presidente,
Jeanete de Sá Pereira que desenvolva um projeto para o dia da Mulher
Urbana, todas as conselheiras achou a ideia muito interessante. Nada mais a
relatar, foi encerrada a reunião nove horas e onze minutos e eu, Márcia de
Freitas Sippel Souza, lavrei o presente Ata, que após ser lida e aprovada será
assinada por mim e pelos presentes abaixo relacionados:
Márcia de Freitas Sippel Souza
Jeanete Barbosa de Sá Pereira
Sueli Cristina Teixeira
Maria Cristiane Roza Hochmann
Eva Lucia da Silva
Roseli Linhares
Gislaine Prates Rodrigues

