ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO AMAPÁ – CIB/AP – ANO: 2020.
Às 18h04 do dia 30 de junho de 2020, foi iniciada a 1ª Reunião Extraordinária da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB/AP), que é também a 2ª reunião por videoconferência realizada por meio do aplicativo
Google Meet, em atenção às ações de combate à disseminação do Novo Coronavírus – Covid-19. A
abertura da sessão foi realizada pela Coordenadora da CIB/AP, Sra. Alba Nize Colares Caldas, e, em
seguida, foi realizada a chamada, registrando a presença das Secretárias Municipais Sra. Anésia Leite
(Itaubal) e Sra. Roseanne Bernal (Tartarugalzinho); dos representantes municipais Sr. Max Yataco
(Macapá – Ofício n 0531/2020 -GAB/SEMAS/PMM), Sra. Carlene Alves (Porto Grande – Ofício n.
361/2020 -SEMAS/PMPG), que informou representar também o Município de Mazagão sem a
documentação, Sra. Rosileide Araújo (Santana – Termo de Representação), Sra. Tatiane Costa (Pedra
Branca) e Sr. José Aluilso Sarmento (Cutias) sem documento de representação; de representante do
Conselho Estadual de Assistência Social; de membros da CIB/AP do âmbito estadual, Titulares: Alba
Nize Caldas, Marlete Ferreira Góes, Iza Critina B. de Souza Xerfan, Gracy da Costa Andrade; e
Suplentes: Darlita Daniela Ferreira Barros, Ezeny Maria Nazaré dos Passos, Neila Maria Calvacante e
Becivaldo Cardoso Ferreira), presentes também servidores da Secretaria de Estado da Inclusão e
Mobilização Social (SIMS), conforme consta na frequência dos participantes (anexo), atingindo-se o
quórum deliberativo com 6 (seis) representantes titulares estaduais e 4 (quatro) representantes municipais,
de acordo com o Regimento Interno da CIB/AP. Foi ainda observado o recebimento do Ofício n.068/2020
– SEMTAS/PMC, indicando a Sra. Thaiane Samara Silva de Souza, que estava presente na reunião, como
representante do Município de Calçoene, sendo lembrado que o referido Município não está na
composição de membros da CIB/AP para deliberações. Logo após, o Técnico de Apoio da CIB/AP, Sr.
Caíque Almeida, fez a leitura da Ata da 68ª Reunião Ordinária CIB/AP, que foi aprovada unanimemente,
com ressalva quanta à fala da Coordenadora da CIB/AP (p. 7) e a retificação na data de realização da
reunião. Seguidamente, a Coordenadora Gracy Andrade (CFGPAS/SIMS) fez a leitura da Pauta de
Reunião, que informou ter sido encaminhada por e-mail e por mensagem pelo aplicativo WhatsApp aos
membros e aos Secretários Municipais, começando pelo tópico da Prestação de Contas do
Cofinanciamento Estadual – Repasse Fundo a Fundo – Ano 2019. Na primeira pauta, o Gerente
Becivaldo Cardoso (GFEAS/SIMS) apresentou o Cronograma de Assessoramento Remoto Técnico Prestação de Conta 2019, explanando a prestação de conta do exercício 2019, referente às 6 (seis)
parcelas de repasses do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) ao Fundo Municipal de Assistência
Social (FMAS), destinados ao cofinanciamento dos serviços socioassistenciais ofertados nos 16
municípios do Estado do Amapá, no valor total de R$ 3.000.000,06 (três milhões de reais e seis
centavos), conforme Resolução n. 06/2019 – CEAS/AP, tratando-se de procedimento remoto por meio de
videoconferência com a participação de técnicos municipais do FMAS, técnicos da GFEAS e técnicos da
Unidade de Contratos e Convênios (UCC/SIMS), sendo que esta última receberá e analisará a
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documentação do processo para emissão de parecer à GFEAS. Além disso, o Gerente Becivaldo expôs o
rol de documentos necessários para o procedimento, incluindo ofício para a SIMS encaminhando a
prestação de conta 2019; demonstrativo sintético 2019; cópia da ata de reunião do Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS), aprovando a prestação de contas 2019; Resolução do CMAS referente à
prestação de contas 2019; Resolução do CMAS referente à reprogramação de saldo 2019; extrato
bancário FMAS de 31/12/2019; comprovante do depósito da tarifa bancária 2019; Lei Orçamentária
Anual (página referente à Secretaria Municipal de Assistência Social); quadro de detalhamento de
despesas (2020); relatório de execução físico financeiro (2020); cópia do oficio encaminhado ao TCE; e
prestação de conta do FMAS 2019, com sugestão do prazo de entrega para 15 de julho a 20 de agosto de
2020. Dada a palavra aos participantes, a Secretária Anésia solicitou esclarecimentos sobre o período o
programado para a prestação de contas, sugerindo o prazo de 20 (vinte) dias, com atendimento de até 2
(dois) municípios por dia. Em apoio à proposta da Secretária de Itaubal, o Representante Max opinou que
o prazo sugerido pela GEFAS é demasiado, entendendo que alguns municípios realmente terão muitas
dificuldades, afirmando que 30 (trinta) dias seriam suficientes, uma vez que o assessoramento remoto
pode ajudar no procedimento e, por fim, declinou em favor da proposta de 20 (vinte) dias. O Sr. Charles
Alves Costa, Secretário do Município de Serra do Navio, disse concordar com as situações expostas pelos
Secretários, mas lembrou de que há municípios que podem ter dificuldade sobre o atendimento presencial
e pela grande demanda de ações de combate à Pandemia de Covid-19, sugerindo o prazo de 45 (quarenta
e cinco) dias. A Representante Rosileide Araújo comentou que já contava com assessoramento remoto
para prestação de contas em anos anteriores. No entanto, não saberia até qual data poderiam ser feitas as
tratativas referentes ao recurso por ser ano eleitoral. Informou ainda que o Município de Santana já estava
se organizando e não teria necessidade de um prazo tão longo, pois recebe o apoio da GFEAS e dos
demais entes municipais. Na oportunidade, o Sr. Antônio Aroldo Coutinho apresentou-se como novo
Secretário Municipal de Vitória do Jari e expressou que o seu Município poderia adotar o prazo de 20
(vinte) dias para a prestação de contas. Para atender aos questionamentos levantados, o Gerente Becivaldo
explicou que a tabela apresenta a sugestão de programação para 7 a 10 de agosto de 2020, com base nos
anos anteriores, ressaltando que conhece a real dificuldade dos municípios, o que inclui as questões
técnicas, o período eleitoral, a mudança de equipe e a mudança de Secretário. A Analista Maria do
Socorro Pereira (GFEAS/SIMS), complementando o Gerente Becivaldo, elucidou que o calendário
exposto é para orientação aos municípios, o que começaria em 6 de julho de 2020, enquanto a prestação
de contas com a entrega de documentos seria no período de 15 de julho a 20 de agosto de 2020. A
Secretária Anésia questionou ainda a possibilidade de oferta de atendimento presencial pela GFEAS, com
no máximo 2 (dois) técnicos por município, utilizando todos os equipamentos necessários e sem
aglomeração, pois seria melhor para o Município de Itaubal. A Coordenadora da CIB/AP Alba Nize
informou que há servidores com comorbidades na GFEAS, por isso precisam permanecer em regime de
teletrabalho. Entretanto, entendia que a situação deveria receber uma análise diferenciada, uma vez que
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alguns municípios teriam dificuldades no acesso à internet e poderiam ter mais vantagens com o
atendimento presencial, cabendo à equipe da GFEAS apreciar a solicitação e esclarecer como seria o
assessoramento presencial. Com referência a esta demanda, o Gerente Becivaldo disse que poderia
estudar a situação para ver quais municípios realmente estão impossibilitados de receber o
assessoramento remoto e que, por se tratar de uma situação nova, a equipe ainda teria que criar o
protocolo da execução do procedimento. Contudo, afirmou que tentará realizar o assessoramento
virtualmente e, caso seja preciso, a GFEAS providenciará um encontro presencial. Aberta a votação para
a definição do prazo de prestação de contas, a proposta de 20 (vinte) dias sugerida pelos representantes
dos Gestores Municipais recebeu votos de Cutias, Itaubal, Macapá, Porto Grande, Santana,
Tartarugalzinho e Vitória do Jari, totalizando 5 (cinco) votos, enquanto a proposta de 45 (quarenta e
cinco) dias sugerida pelos representantes do Órgão Gestor Estadual recebeu votos da Coordenadora da
CIB/AP Alba Nize e dos membros Becivaldo Cardoso, Ezeny Passos, Gracy Andradre, Iza Xerfan e
Marlete Góes, definindo-se como aprovada com 6 (seis) votos (Resolução n 04/2020 – CIB/AP, que
dispõe sobre a pactuação de prazos e procedimentos para apresentação de prestação de contas dos 16
municípios referente aos recursos transferidos do FEAS para o FMAS do exercício de 2019, destinados à
execução de serviços socioassistenciais no âmbito do SUAS, conforme Resolução: 06/2019 – CEAS/AP).
Após a votação, a Secretária Anésia ratificou que o prazo de 45 (quarenta e cinco) aprovado é excessivo
para a prestação de contas e para o acesso ao recurso, uma vez que se trata de ano eleitoral e pediu que a
situação fosse revista, entendendo que a proposta venceu porque há mais representantes estaduais do que
municipais na composição da CIB/AP e que são os próprios Municípios que estão se propondo a prestar
contas em 20 (vinte) dias, conforme as manifestações no mesmo sentido dos demais secretários
municipais. Por meio da ferramenta chat, as representantes municipais Roseanne Bernal e Carlene Alves
indagaram acerca das possíveis implicações em relação ao acesso aos recursos considerando o período
eleitoral. Com isso, a Coordenadora Gracy frisou que a votação atendeu ao Regimento Interno da
CIB/AP, que não há impedimentos para apresentar a prestação de contas no primeiro dia do prazo quando
o ente municipal já estiver com a documentação devidamente organizada, não sendo necessário o
cumprimento de todo o período para realizar o procedimento. Após isso, a Analista Maria do Socorro
comentou sobre os procedimentos e o cronograma de prestação de contas, esclarecendo que a GFEAS
ofertará o apoio e a orientação devidos aos Municípios e empregará um instrumental didático. Solicitada a
manifestação sobre a data de início para a contagem do prazo, não houve protesto pela fixação de 6 de
julho de 2020 como data inicial. O próximo ponto de pauta a ser pactuado foi o Recurso Extraordinário
do cofinanciamento estadual – repasse Fundo a Fundo para o exercício 2020 (Portaria n. 063/2020SIMS), apresentado pelo Gerente Becivaldo, que tratou do objetivo de assegurar confinanciamento para o
atendimento excepcional de emergência da grave crise em decorrência da Pandemia de Covid-19, por
meio de 12 parcelas repassadas do FEAS ao FMAS, destinado a despesas de custeios, o que compreende
material de consumo e benefícios eventuais, ofertados aos 16 municípios do Estado do Amapá, no valor
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total de R$ 2.900.000,000 (dois milhões e novecentos mil reais), conforme Portaria n. 063/2020-SIMS e
Resolução Ad Referendum n. 008/2020 – CEAS/AP. Oportunamente, a Coordenadora da CIB/AP Alba
Nize informou que a 6ª parcela do repasse, referente ao mês de junho, será disponibilizada no próximo dia
10, conforme mensagem do Secretário de Estado da Fazenda. Assim, o Gerente Becivaldo comentou que
o recurso está em fase de repasse, que a presente discussão visava anteder à formalidade para dar ciência
acerca do valor que os municípios receberão até o fim de dezembro, mencionando que há dificuldade
financeira para repasse do recurso. O Representante Max manifestou-se incisivamente contrário à
vinculação dos recursos aos benefícios eventuais, pois, apesar de compreender a situação que o Gerente
Becivaldo explicou na última reunião da CIB/AP, enxerga que isso é muito ruim para os Municípios,
visto que gera engessamento da gestão municipal e da política socioassistencial. Sustentou que estamos
vivendo um momento excepcional de pandemia que requer uma atenção especial voltada aos benefícios
eventuais, porém a Gestão da Assistência Social também é feita por meio dos programas, serviços e
projetos, que podem acabar desassistidos. Defendeu ainda que a Assistência Social não pode ser reduzida
à condição de pedinte, uma vez que é preceito constitucional compreendido pela seguridade social; e que
o Município deve ofertar os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, de Proteção e
Atendimento Integral às Famílias (PAIF), de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e
Indivíduos (PAEFI), as medidas socioeducativas, o acolhimento institucional de crianças e adolescentes,
o atendimento de pessoas em situação de rua, que são prejudicados quando os recursos de
cofinanciamento estão aplicados exclusivamente para benefícios eventuais, havendo cobrança da oferta
desses serviços pelo Poder Judiciário a todos os entes municipais. Assim, ratificou a indignação da gestão
do Município de Macapá em relação à vinculação dos recursos aos benefícios eventuais. O Gerente
Becivaldo argumentou que no orçamento existe uma ação que é exclusiva pra benefícios eventuais, que se
a pactuação fosse sobre o valor total de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) do orçamento, o valor
de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) seria exclusivamente para benefícios eventuais.
Disse ainda que, se os municípios consideram o valor vinculado aos benefícios eventuais prejudicial à
gestão, é possível que no orçamento seguinte a situação seja revista, e que, dependendo do orçamento
disponibilizado, poderá ser reduzido o valor fixado para benefícios eventuais e acrescentado nos serviços
se for uma necessidade maior dos municípios. Justificou que o valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e
novecentos mil reais) foi definido a partir de estudos com base nos anos anteriores, em que se percebeu a
maior utilização dos recursos em benefícios eventuais, não se tratando de um valor aleatório para
engessar o município. Concluiu afirmando que, diante do posicionamento sobre o valor destinado para
benefícios eventuais em detrimento aos serviços, poderá ser elaborado estudo em conjunto consultando os
municípios para fazer uma operação no próximo orçamento, uma vez que neste já não era mais possível.
Reforçando seu posicionamento, o Representante Max enfatizou que os municípios precisam ter
autonomia para fazer gestão sobre os recursos, declarando que o Município de Macapá não pactuou a
destinação do valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) no ano passado e nem neste
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ano, o que seria uma medida impositiva que engessa a gestão municipal, impedindo à atenção às
demandas da política socioassistencial. Registrou ainda que o recurso foi tratado como um aporte a mais,
porém agora se verifica que o valor já tinha destinação nesse ano para a assistência social. A Secretária
Roseanne mencionou que os benefícios eventuais são de fundamental importância para os municípios de
pequeno porte, mas os recursos próprios para essa demanda são escassos e que concorda com a
reinvindicação sobre a autonomia dos Municípios na destinação dos recursos. A Secretária Anésia
suscitou a discussão acerca do caráter emergencial do recurso, a destinação aos benefícios eventuais e a
pactuação do repasse em 12 (doze) parcelas no contexto da Pandemia de Covid-19, conforme previsto na
Portaria n. 063/2020-SIMS, chamando a atenção para uma possível revisão objetivando reduzir o número
de parcelas, já que foram incluídos os meses de janeiro, fevereiro e março, quando ainda não havia a
decretação do estado de calamidade pública. O Representante Max declarou concordar com a Secretária
Anésia em relação à previsão do recurso da Portaria n. 063/2020-SIMS enquanto recurso excepcional
para as ações de enfretamento da Pandemia de Covid-19 e que a inclusão dos meses de janeiro e fevereiro
causou estranheza, mencionando ainda que a prestação de contas do ano que vem deve considerar o
recurso destinado para essas ações, conforme disposto na portaria de incremento da gestão do SUAS. Isso
posto, anunciou que a pretensão é a pactuação do que foi destinado para a Assistência Social como
política socioassistencial e não como incremento; que gostaria de pactuar o recurso ordinário no valor de
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), previsto no início do ano para a política socioassistencial; e
que esse recurso seja exclusivamente como incremento de combate à Covid-19. Também divulgou a
Secretária Anésia que não votaria favoravelmente à pactuação enquanto constar o parcelamento em 12
(doze) vezes, abstendo-se caso os meses não amparados pelo decreto de calamidade pública fossem
incluídos; e que até chegou a manifestar sua discordância com essa forma programada quando
questionada pela Câmara de Vereadores de Itaubal. O Gerente Becivaldo discorreu sobre a medida
adotada e comentou que deveria ter sido solicitado ao Poder Legislativo a abertura de crédito especial
suplementar, já que não há orçamento extraordinário disponível. Ademais, disse reconhecer o equívoco
quanto ao tratamento de recurso extraordinário, mas atendeu a legalidade, obedeceu às orientações da
SIMS e não fugiu do objetivo de repassar recursos para benefícios eventuais dentro da pactuação
ordinária normal, utilizando o recurso no mesmo valor no orçamento como alternativa em uma situação
atípica e complexa visando atender às necessidades urgentes dos municípios de forma mais célere
possível e que o parcelamento em 12 (doze) vezes evitava que o repasse se estendesse até o próximo ano.
Contudo, destacou que poderia receber as orientações dos entes municipais, advertindo que a anulação do
procedimento exigirá o estorno, permitindo uma nova pactuação sobre o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro
milhões de reais), o que não seria uma garantia de recebimento do recurso. A Coordenadora Gracy,
observando a Resolução Ad Referendum n. 008/2020-CEAS/AP e a Portaria n. 063/2020-SIMS, propôs
que o repasse fosse pactuado em 10 (dez) vezes, sendo que os valores já transferidos de janeiro e de
fevereiro fossem somados à parcela de março, que passaria a ser o primeiro mês de pagamento,
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totalizando R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), enquanto as demais parcelas seriam no
valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Neste norte, o Representante Max rejeitou a
proposta, entendo que se trata de um recurso que já estava no orçamento da SIMS e foi utilizado como se
fosse recurso extraordinário; reforçou que não concorda com a vinculação exclusiva aos benefícios
eventuais; e expôs se tratar de uma matéria que já foi discutida no inicio do ano pelo CEAS/AP. A
Coordenadora Gracy lembrou que CIB/AP representa uma instância deliberativa que não precisa vincular
suas decisões ao CEAS/AP e que as manifestações são cabíveis para resolver o equívoco sobre o
tratamento dos recursos. A Secretária Anésia também manifestou indignação quanto à classificação
extraordinária anunciada para o recurso ofertado para o período de calamidade pública, ressaltando a
obrigação de seu Município ter transparência com a destinação dos repasses e de prestar constantes
esclarecimentos à Câmara de Vereadores, ao Ministério Público e à população, bem como se manifestou
quanto à inércia da CIB/AP em promover a pactuação necessária no momento devido, afirmando que isso
causaria transtorno aos entes municipais; além de relatar sua indignação quanto a omissões no
atendimento de suas demandas apresentadas no canal de comunicação criado para reunir os membros da
CIB/AP, recordando que os gestores municipais buscaram informações sobre a situação do repasse desde
março, mas não houve êxito. Diante disso, a Coordenadora da CIB/AP Alba Nize corroborou as
informações do Gerente Becivaldo sobre o procedimento de repasse do recurso extraordinário previsto
pela Portaria n. 063/2020-SIMS, afirmou que não houve má-fé ou propaganda enganosa sobre a prestação
dos recursos para enfrentamento da Pandemia, elucidando que o processo seguiu as orientações da equipe
técnica da SIMS e teve embasamento pela Controladoria Geral do Estado, sendo que toda a
documentação foi encaminhada para os órgãos de controle. Com relação às reuniões da CIB/AP, foi
explicado que diversos fatores provocaram o atraso da realização das pactuações, como a grande demanda
de trabalho, a dificuldade de execução de algumas atividades e o adoecimento de profissionais durante a
Pandemia. Contudo, a Coordenadora da CIB/AP Alba Nize enfatizou que buscou garantir a realização das
reuniões e que até pediu o agendamento para o início de maio. Além disso, assegurou que não houve
qualquer intenção de descaso pela falta de respostas aos gestores no grupo de aplicativo criado para a
CIB/AP, demonstrando que há a equipe da GFEAS e outros técnicos da SIMS para oferecer o apoio
solicitado. Sem mais manifestações, recebendo apenas 1 (um) voto contrário do Munícipio de Macapá, foi
pactuado o recurso ordinário no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais) alocados
no Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), para o cofinanciamento de Beneficios Eventuais, no
contexto de enfrentamento aos impactos da pandemia da COVID-19, causada pelo novo coronavírus, no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, aos municípios do Estado do Amapá para o
exercício de 2020, ofertados nos serviços socioassistenciais no âmbito do SUAS, sendo que os recursos
serão repassados na modalidade Fundo a Fundo, por meio do FEAS para o FMAS, tendo como critério de
partilha o número de CRAS por município e se efetuará em 10 (dez) parcelas para os 16 municípios do
Estado do Amapá (Resolução n. 005/2020-CIB/AP). Como última pauta, discutiu-se sobre o Recurso
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Ordinário do cofinanciamento estadual – repasse Fundo a Fundo para o exercício 2020, em que foram
apresentados os valores a serem pactuados, sendo que a planilha demonstrava o valor orçamentário para
pactuação, uma vez que o financeiro ainda estava sem a definição. A Secretária Roseanne Bernal
perguntou sobre a transferência de recursos para o PAEFI e sobre a inclusão de benefícios eventuais e a
Secretária Anésia questionou como se daria o recebimento do recurso. O Gerente Becivaldo respondeu
que o Estado do Amapá cofinancia o mesmo valor que o Governo Federal repassa, porém, ultimamente, o
recurso federal transferido está abaixo do pactuado. Acerca da inclusão de benefícios eventuais, foi
respondido que a pactuação corresponde somente aos serviços, havendo um orçamento definido
exclusivamente para beneficio eventual. Comentou também a Coordenadora da CIB/AP Alba Nize que,
para o recebimento do recurso, primeiramente, deve ser atendido ao procedimento de prestação de contas
de 2019, e que está aguardando a resposta da SEFAZ acerca do detalhamento de parcelas dos valores. Em
votação, foi aprovada unanimemente a pactuação sobre o recurso ordinário no valor de R$ 1.400.000,00
(um milhão e quatrocentos mil reais) alocados no FEAS, para o cofinanciamento estadual de Gestão do
SUAS, Serviços de Proteção Social Básica, Serviços de Proteção Especial, Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI e Serviço de Proteção Social a Adolescente
em Cumprimento de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à
Comunidade (Recurso Cofinanciamento Regionalizado PAEFI – Modelo II, aos municípios do Estado do
Amapá para o exercício de 2020 (Resolução n.006/2020-CIB/AP). Continuamente, o primeiro informe
foi da Coordenadora Gracy para lembrar que ainda há 2 (dois) municípios que ainda não aderiram ao
Termo de Aceite do cofinanciamento federal de recurso extraordinário para aquisição de EPIs para os
trabalhadores, que trata da Portaria n. 369/2020-MC; e o segundo informe foi sobre encaminhamento das
resoluções da CIB/AP para publicação no Diário Oficial e na página da SIMS e para o CEAS/AP. Por
último, foi informado que a palestra para oferecer orientações sobre o funcionamento da CIB/AP aos
novos membros acontecerá na próxima reunião. Com a palavra, o Representante Max registrou que
reconhece todo o esforço da SIMS e da CIB/AP no período de Pandemia, que está em prol da população
em vulnerabilidade social e de quem realmente precisa da assistência social e agradeceu ao apoio que o
seu Município recebe da SIMS. Por fim, a Coordenadora Gracy fez os agradecimentos a todos que
colaboraram para a execução da reunião. Da mesma forma, a Coordenadora da CIB/AP Alba Nize Caldas
externou seus agradecimentos pelas contribuições e pela presença de todos os Secretários Municipais da
Assistência Social, Membros da CIB/AP, servidores e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, a
reunião encerrou-se às 21h54, eu, JESSYCA CARREIRA TEIXEIRA, _________________, Assistente
Administrativa, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos presentes à reunião. Macapá, 30 de
junho de 2020.

7

ANEXO
REGISTRO EM IMAGEM DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO AMAPÁ – CIB/AP – ANO: 2020

Imagem 1: Abertura da Reunião

Imagem 2: Realização da chamada
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Imagem 2: Manifestação dos Representantes Municipais e Membros da CIB/AP

Imagem 4: Encerramento da Reunião
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