
 

ATA DA 3º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO 1 

INTERGESTORES BIPARTITE DO AMAPÁ - CIB/AP. 2 

Realizou-se no dia seis de outubro de dois mil e vinte, iniciando às nove horas, a 3 

terceira Reunião Extraordinária Remota, do ano de dois mil e vinte, da Comissão 4 

Intergestores Bipartite (CIB/AP), através da plataforma Google Meet, em face do 5 

Decreto Estadual n. 1.809/2020, que dá providências para evitar a disseminação do 6 

novo Coronavírus (COVID-19), tendo como ponto de pauta: Leitura e aprovação da ata 7 

da segunda Reunião Extraordinária da Comissão Intergestores Bipartite; Palestra 8 

“Desafios da CIB no SUAS”; Apresentação da Cartilha da CIB/AP; Apresentação do 9 

Diário Oficial do Amapá nº 7.259/2020, Resolução nº 07/2020-CIB/AP e Resolução nº 10 

08/2020-CIB/AP. A reunião contou com a participação das/os seguintes representantes: 11 

os Representantes do Poder Público Estadual, Sra. Alba Nize Colares Caldas - 12 

Coordenadora da CIB/AP, Sra. Marlete Ferreira Góes, Sra. Iza Cristina, Sra. Gracy 13 

da Costa de Andrade, e os suplentes Sra. Darlita Daniela, Sra. Neila Maria, Sra. 14 

Danielle Maria e Sr. Becivaldo Cardoso; os Representantes dos Munícipios, as/os 15 

secretárias/os: Sra. Roseanne de Paiva de Tartarugalzinho, Sr. Antônio Aroldo de 16 

Vitória do Jari, Sra. Maiara Caldas de Laranjal do Jari, Sra. Valdirene do Carmo de 17 

Oiapoque; Sra. Mônica Cristina de Macapá; a Secretária Executiva da CIB/AP Sra. 18 

Lana Chrystielle Medeiros e Medeiros. Contou ainda com o presença de técnico 19 

das/os servidoras/es das Secretarias Municipais e Estadual (SIMS) e Representantes do 20 

CEAS/AP. Realizando-se a contagem do quórum, contabilizou-se que não foi alcançado 21 

o necessário para instalar-se as deliberações durante a primeira chamada. A Secretária 22 

Alba Nize Colares solicitou que para fins de encaminhamento se desse início a palestra 23 

“Desafios da CIB/SUAS/AP” apresentada por Ana Cordeiro que atua no Núcleo de 24 

Educação Permanente do SUAS na SIMS para haver tempo hábil de realização de nova 25 

contagem do quórum, em segunda chamada. Encerrada a palestra passou-se a 26 

apresentação da “Cartilha da CIB Amapá”, realizada pelo Caique Raunir e, após 27 

encerrada passou a realização da segunda chamada da reunião. Contabilizando-se o 28 

alcance do quórum a reunião tornou-se deliberativa. Dando início aos trabalhos a 29 

Presidenta da CIB/AP Alba Nize Colares iniciou saudando todos os representantes 30 

presentes, parabenizou a realização da palestra e da apresentação da Cartilha da CIB. 31 



 

Passou-se então a leitura da ata da 2º reunião extraordinária da CIB, ocorrida no dia 32 

22/08/2020 por Caíque Raunir, sendo aprovada por unanimidade dos representantes 33 

presentes. Em seguida a Secretária Executiva da CIB/AP, Lana Medeiros, passou a 34 

apresentação das Resoluções elaboradas na 2º Reunião Extraordinária da CIB/AP, a Nº 35 

07/2020-CIB/AP que pactua o 4º Relatório de Monitoramento e Avaliação das Metas do 36 

Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS/AP no exercício de 2019 e a Nº 08/2020-37 

CIB/AP que altera os artigos 1º e 2º da Resolução Nº03/2020-CIB/AP referente ao 38 

Recurso Extraordinário para incremento temporário de ações socioassistenciais no 39 

âmbito de Proteção Social Especial da Média Complexidade do Estado do Amapá, 40 

ambas publicadas no Diário Oficial do Amapá 7259. Passou então a palavra para a 41 

gerente do NFP/NUEP, Sra Danielle Barata, responsável por apresentar o relatório 42 

situacional referente ao Plano de Assistência Social durante o biênio de 2018-2021, 43 

contendo vigência dos planos municipais, a Resolução do CMAS que os regula e o 44 

parecer emitido pelo NFP/CEGPAS/SIMS, informou a todos que estão disponíveis os 45 

pareceres para consulta dos municípios para realização da pactuação. A Coordenadora 46 

Alba Nize Colares colocou em votação a aprovação e pactuação dos municípios que 47 

elaboraram os Planos Municipais de Assistência Social e aprovaram os Conselhos 48 

Municipais de Assistência Social em cumprimento ao artigo nº 30 da LOAS que versa 49 

sobre a elaboração do Plano Municipal de Assistência Social, conforme pontuou a 50 

representante Gracy Andrade, realizando a apuração da votação constatou-se a 51 

aprovação por unanimidade, emitindo assim a Resolução nº: 009/2020 – CIB/AP, que 52 

pactua os Planos Municipais de Assistência Social, apresentados pelos 16 53 

municípios com vigência 2018-2021, aprovados pelos respectivos Conselhos 54 

Municipais de Assistência Social e Parecer Técnico da Gestão Estadual. Dando 55 

continuidade aos trabalhos passou-se a palavra a representante Joyce Alfaia que fez a 56 

apresentação do Ofício nº 31103.0008.2283.0588/2020-GAB/SIMS que versa sobre o 57 

Plano Estadual de Assistências Social do biênio de 2020/2023. Do que a Secretária 58 

Executiva, Lana Medeiros, informou que o referido Plano foi encaminhado ao e-mail 59 

de todos os membros da CIB. Assim, foram informados os membros que atuaram na 60 

construção do Plano, todo o percurso para sua elaboração, o diagnóstico da Assistência 61 

Social, as metas, ações e diretrizes elaboradas com base no Pacto de Aprimoramento e 62 



 

nas deliberações da 12ª Conferência de Assistência Social. A Representante Marlete 63 

Ferreira enfatizou que para sistematização da elaboração do Plano foram criadas 64 

subcomissões, a saber: (a) Comissão Normativa Técnica; (b) Comissão de Normativa 65 

Orçamentária; (c) Comissão de Sistematização, e; (d) Comissão de Indicadores e 66 

Diagnóstico. Encerrada a exposição do Plano Estadual de Assistência Social (PEAS) a 67 

Secretária Alba Nize Colares informou que o PEAS foi encaminhado anteriormente à 68 

reunião para leitura e manifestação dos membros da CIB e gestores municipais e que a 69 

apresentação foi um resumo do que contém o Plano na integra. A Secretária Alba Nize 70 

Colares deu início ao processo de votação do Plano Estadual de Assistência Social 71 

(PEAS). A Representante Gracy Andrade pediu fala e primeiramente parabenizou o 72 

empenho de toda a equipe envolvida na construção do Plano, sob a presidência da 73 

Secretária Marlete Ferreira e, em seguida, informou que algumas ações elencadas para 74 

o ano de 2020 não poderão ser cumpridas em decorrência da pandemia da Covid-19, 75 

dentre elas: da prioridade do nível três, o contido na meta número oito e onze; da 76 

prioridade do nível cinco, as metas número quatro, cinco e seis; da prioridade do nível 77 

seis, o contido na meta número quatro. Em seguida a Secretária Alba Nize Colares 78 

lembrou que a técnica Joyce Alfaia havia indicado necessidade de alteração da meta 79 

dezenove, e ressaltou que as execuções dessas metas foram comprometidas em 80 

decorrência da pandemia e solicitou a alteração do Plano nos pontos elencados. A 81 

Secretária Marlete Ferreira informou que o Plano pode ser revisado em anualmente, e 82 

informou que o prazo para sua aprovação está adstrito, pois assim que aprovado pela 83 

CIB ainda precisa passar por suas comissões do Conselho Estadual de Assistência 84 

Social (CEAS) para depois ser deliberado pelo Pleno do CEAS. Em sequência a 85 

Servidora Maria da Conceição Favacho informou que a avaliação do Plano é anual e 86 

que as metas previstas para serem avaliadas em 2020, assim o serão, e defendeu a 87 

manutenção dessas metas no Plano, porque apesar de terem sido comprometidas pela 88 

pandemia, sua retirada gerará um vácuo avaliação dos trabalhos do referido ano e, 89 

aproveitou para informar que, nenhum dos Planos Municipais de Assistência Social 90 

foram atualizados nesta vigência, foram somente elaboras e que também já deveria ter 91 

se iniciado a avaliação dos Planos Municipais, que só será iniciada no ano seguinte. 92 

Encerradas as discussões iniciou-se a votação, sendo o mesmo aprovado por 93 



 

unanimidade, baixando assim a Resolução nº: 10/2020 – CIB/AP, que pactua o 94 

Plano Estadual de Assistência Social, para o quadriênio 2020 – 2023. Seguindo para 95 

o momento de Informes franqueado a palavra para a representante do CEAS e servidora 96 

da SIMS, sra. Tatiane Rezende, que informou que a SIMS estará ofertando apoio 97 

técnico sobre a orientação do Censo SUAS 2020, especificamente, dos Formulários de 98 

Gestão, Fundo e Conselho, e ocorrerá entre os dias 14 e 15 do mês. Tomando a palavra 99 

o servidor Kevin Alfaia trouxe algumas orientações necessárias para o preenchimento 100 

dos formulários e a informar a necessidade de atualização dos dados cadastrais do 101 

CADSUAS, pois eles são migrados para o Censo SUAS. Dando seguimento aos 102 

informes a servidora Maria da Conceição Favacho, informou o resultado parcial do 103 

monitoramento do Art. 30 da LOAS, especificamente, sobre os Conselhos Municipais 104 

de Assistência Social, que só foi feita a analise e só emitiu pareceres sobre nove 105 

municípios, àqueles que apresentaram a documentação necessária, informou que o 106 

Governo Federal criou um banco de dados a ser alimentado pela gestão estadual com os 107 

dados das gestões municipais. Seguindo com os informes o Representante Becivaldo 108 

Cardoso corroborou que somente foi recebido um Plano referente ao Recurso Ordinário 109 

de 2020 e que somente cinco municípios apresentaram a prestação de contas referente 110 

ao ano de 2019 e que há possibilidade de que o Exercício Financeiro de 2020 se encerre 111 

em novembro e, após esse prazo os municípios que não tiverem efetuado os envios dos 112 

Planos ficarão impossibilitados de receber repasses de recursos. Encerrados os informes, 113 

a Secretária Alba Nize Colares, agradeceu a presença de todos, ressaltou a importância 114 

de ter sido realizada a aprovação do Plano e que irá reenviar ofícios aos municípios para 115 

apresentarem os referidos planos. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 116 

doze horas. Eu,_____________________________Darlita Daniela Barros, digitei a 117 

presente a ata, sendo lavrada e assinada pela Secretária Executiva, Coordenadora da 118 

CIB e pelos demais presentes na reunião. Macapá-AP, 06 de outubro de 2020. 119 


