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ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

BIPARTITE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO AMAPÁ — CIB/AP 

 

A sexagésima sétima (67ª) reunião ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/AP) 

ocorreu em vinte e um (21) de Fevereiro de dois mil e Vinte (2020), onde ocorreu no Auditório 

da SIMS, sito a Rua Rio Vila Nova, nº 07, entre Rua Tiradentes e Rua São José – Macapá/AP. 

A abertura de sessão foi realizada pela Coordenadora da CIB/AP, Sra. Alba Nize Caldas, a qual 

os trabalhos com agradecimento aos presentes e ressaltando a importância da reunião, 

estiveram presentes gestores e técnicos do âmbito estadual e municipais aos presentes conforme 

consta na frequência dos participantes (documento e anexo). Em seguida foi realizada chamada 

dos membros da CIB e com quórum insuficiente, devido à ausência de composição do 

COEGEMAS, solicitado através do oficio nº: 001/2020 – CIB/AP, a reunião seguiu sendo 

realizada apenas de CARÁTER INFORMATIVO. Com a palavra a Secretária do Município 

de Pedra Branca, Sra. Zulene dos Santos, externou os agradecimentos a secretária Alba Nize 

Colares e a equipe SIMS, pelo empenho junto ao fortalecimento do SUAS/AP. A Sra. Alana 

Patrícia Pereira (Secretária do Município de Cutias) agradeceu o compromisso e presença de 

todos, ressaltando a importância do constante dialogo entre os municípios e estado do Amapá. 

Em seguida a Secretaria Adjunta do Município de Calçoene, Sra. Samara, agradeceu a 

oportunidade em participa da reunião e ampliar seus conhecimentos na efetivação da politica de 

assistência social, em ato continuo deu se a palavra ao Secretário do Município de Vitória do 

Jari, Sr. Ary Duarte, que agradeceu os demais presentes e ressaltou suas boas vindas aos 

técnicos municipais e estaduais, em especial as ex-gestoras municipais Sras. Gracy Andrade e 

Iolanda Martins e informou de sua felicidade na implantação do Programa Criança Feliz em seu 

município. Com a palavra a Secretária Adjunta da SIMS, Sra. Marlete Goes, reforçou o 

agradecimento de todos os presentes e desejou uma excelente reunião. Foi franquiado a palavra 

ao Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, Sr. André Lopes, que 

realizou seus agradecimentos e informou sobre parcerias com os gestores municipais para 

efetivação e fortalecimento das politicas públicas para a população LGBT no estado do Amapá, 

considerando o recorte de desmontes de direitos apresentado pelo Governo Federal. Após os 

devidos cumprimentos a Coordenadora da CIB/AP, Sra Alba Nize Caldas, designou a técnica 

da SIMS, Sra. Gracy Andade, para conduzir a referida reunião, na qual a mesma informou que 
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conforme solicitação através do oficio nº: 010/2020-SEMAS-Cutias, houve mudança de horário 

na realização da 67º reunião da CIB/AP e através da rede social (watsap) foi realizado uma 

consulta aos gestores municipais e dessa feita foi autorizado a referida mudança pela 

coordenadora da CIB/AP, conforme previsto no regimento interno da CIB. Em seguida, foi 

apresentado aos presentes a Secretaria Executiva Sra. Lana Chrystielle Medeiros e Medeiros 

que foi nomeada através da Portaria nº: 008/2020-SIMS, publicada no DOE 7095/2020 para 

desempenhar suas atividades funcionais na organização da CIB/AP. Dando continuidade a 

técnica Gracy Andrade, fez a leitura do ofício nº 015/2020-CELGLBT/AP referente ao Projeto 

da IV Conferencia LGBT, logo foi dada a palavra o conselheiro do CELGBT do seguimento 

governamental – SESA, Sr. Ivon de Souza Cardoso, que apresentou os objetivos e 

metodologias territoriais que serão desenvolvidas no processo conferencial, destacando a 

implementação do Plano Estadual dos Direitos da População LGBT, além de demostrar quadro 

de quantitativos de escolha de delegados. Em seguida foi dada a palavra ao Presidente do 

conselho LGBT, Sr. André Lopes que agradeceu a presença dos demais conselheiros do 

conselho LGBT e ressaltou a necessidade de articulações municipais para a realização das 

conferencias territoriais, ficando acordado que cada território socioassistencial irá sediar a etapa 

conferencial de acordo com as abrangências dos munícipios e posteriormente irão informar e 

solicitar apoio do CELGBT para organização das conferencias. Ainda referente aos informes a 

Sra. Gracy Andrade, fez a leitura do oficio nº 016/2020- CEAS/AP, que informa a indicação 

das conselheiras do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado do Amapá, Sra. Tatiane 

Rezende e Lidiane Faroh para acompanhar as atividades da CIB/AP. Em seguida foi realizada a 

leitura da resolução nº: 020/2019 CIB/AP, referente ao calendário de reunião da CIB/AP para o 

exercício 2020, na qual foi pactuado a realização da 67º reunião da CIB para dia 19/03 (feriado 

estadual) e será modificado a data para o dia 26/03. Seguindo com a palavra a Sra. Gracy 

Andrade, ressaltou que tal reunião tem caráter informativo, pois não alcançou o quantitativo de 

quórum deliberativo, portanto, fez leitura do oficio nº: 239/2020-GAB/SIMS, que informou os 

membros estaduais da CIB/AP, conforme indicação da Secretaria Estadual de Inclusão e 

Mobilização Social – SIMS. No que se refere à indicação de membros municipais informados 

pelo Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS, foi 

dada a palavra a Secretária Municipal de Macapá e atual Presidente do COEGEMAS/AP, Sra. 

Mônica Dias, que informou que recebeu Oficio nº: 002/2020-CIB/AP, solicitando indicação 
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para composição da CIB/AP, conforme porte do município, no entanto, o COEGEMAS não se 

reuniu para deliberar tal assunto, ficando acordado que após termino dessa reunião os mesmos 

irão se reunir e encaminhar para CIB/AP a manifestação dos membros indicados pelo 

COEGEMAS. Em palavra aberta, a técnica da SIMS Sra. Maria da Conceição Favacho, fez 

leitura da Manifestação dos gestores estaduais sobre a Portaria nº: 2362/19-MC e a situação 

orçamentária do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, bem como, explanou que o 

CONGEMAS e FONSEAS denunciam em nota conjunta à redução de recursos na Assistência 

Social e reivindicam medidas urgentes de parlamentares e do executivo federal para a garantia 

da manutenção da atual rede de serviços prestados á população mais pobre e com direitos 

violados no Brasil. Em seguida os secretários presentes concordam em analisar esta situação e 

sugerem que sejam buscadas aproximação dos gestores municipais e estadual com a bancada 

federal do estado do Amapá, sendo acordado que a secretária da SIMS, Sra. Alba Nize Colares 

iria articular agenda de reunião dos secretários municipais de assistência social e parlamentares 

federais do Amapá. Em seguida a técnica da SIMS, Sra. Gracy Andrade, explicou que foi 

retirada da pauta (palavra aberta) Nota Técnica Conjunta SENAS-MC/INSS-ME/CNAS, que 

trata das orientações sobre os procedimentos de atendimento na Rede Socioassistencial, 

relativos aos requerimentos de benefícios previdenciários e do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), frente às novas formas de acesso implementadas pelo INSS, ficando para 

ser apresentado pelo Núcleo de Proteção Básica/SIMS na 68º reunião da CIB/AP, nesse sentido 

a técnica da SIMS. Sra. Iolanda Martins, explicou acerca do projeto de implantação da Lei do 

SUAS/AP nos Municípios, considerando diagnósticos disponibilizados pelos 16 gestores 

municipais, a mesma informou que serão realizados encontros de assessoramento técnico para 

os secretários, procuradores e vereadores, objetivando atualização das leis municipais do 

SUAS, conforme previsto do Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS/AP, informou ainda 

que criará um grupo de rede social composta por todos os gestores municipais com a finalidade 

de informar os passos da realização do assessoramento da Lei do SUAS. Em seguida, a técnica 

da SIMS, Sra. Cristina Nunes, fez apresentação do projeto de Workshop para fortalecimento 

das organizações da Sociedade Civil no âmbito do SUAS, ressaltou a importância da adequar e 

inovar os formatos de parcerias publico e privado na aplicabilidade das politicas públicas, 

conforme previsto na Lei nº 13.019/14 MROSC, a mesma convidou os gestores municipais 

para participarem do workshop que acontecerá dia 11 e 12 de março de 2020, no auditório do 
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SEBRAE. Em ato continuo no o que houver a secretária da SIMS, Sra. Alba Nize Colares, fez 

leitura da manifestação jurídica referente as convocações de conferencias em ano eleitoral e 

orientou que os gestores municipais solicitassem dos procuradores municipais para emitir 

parecer acerca de ações continuas da assistência social frente as convocações de conferencias e 

outros assuntos. Ainda no que houver, a Secretária Municipal de Itaubal, Sra. Anésia Moraes, 

apresentou diagnóstico situacional de implantação de Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos conjuntamente com Resolução nº: 004/2020 do Conselho Municipal de Assistência 

Social do município de Itaubal, ambos documentos encaminhado, através do Oficio nº: 

010/2020-SMAS/Itaubal, demonstrando o desejo de pactuações junto a CIB, de oferta de 

serviço em seu município. Em Ato final a senhora Gracy Andrade, informou que a reunião não 

tem caráter deliberativo, em virtude da ausência da composição do COEGEMAS, ressaltando 

que a próxima ser realizada no dia 19/03/2020 as 14hs no Município de Vitoria do Jarí, dessa 

feita, ficando a oferta de serviço apresentado pela secretária Anésia para análise técnica do 

Núcleo de Proteção Básica – NPB a ser pactuado na próxima reunião. Por fim, a coordenadora 

da CIB/AP, Sra. Alba Nize Caldas externou seus agradecimentos e a presença de todos e a 

satisfação de ter coordenado uma reunião produtiva sugerindo encaminhamento dos trabalhos 

para a bancada Federal, com o intuito de receber os representantes Municipais e suas 

reivindicações para deliberar assuntos relativos a Assistência Social. Nada mais havendo a 

tratar, a reunião encerrou-se às treze horas, eu, Lana C. Medeiros e Medeiros, secretária 

executiva da CIB/AP, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos presentes à 

reunião. Macapá - Amapá, 21 de Fevereiro de 2020. 

 

 

 


