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272ª (ducentésima sexagésima segunda) Plenária Ordinária 

PROPOSTA DE PAUTA PARA SER APROVADA NA 272ª PLENÁRIA ORDINÁRIA 

Plenária - Dia: 29/04/2022 

9h Abertura 

9h10 Menção dos presentes - Feita por meio da apresentação do Secretário Executivo. 

9h20 Posse dos conselheiros e conselheiras 
Anna Karla fez sua apresentação 
Magna Cupertino do Cogemas 

9h30 Apreciação da ata da 271 Plenária Ordinária - Aprovada a Ata 



9h40 Justificativa de ausências: Registrada em Ata 



9h50 Apreciação da pauta - Proposta de Pauta a ser aprovada.  
Presidente pediu urgência na pauta de aproximação SUAS.  
Vice-presidente solicitou também regime de urgência no funcionamento do Ceas. 
Também falar sobre resolução que não foi discutida anteriormente.  
Juanita: propõe uma alteração da pauta 

1) posse 
2) informes 
3) funcionamento do Ceas 
4) resolução que foi publicada, aprovada, mas sem discussão do texto 
5) proposta do Decreto que a Sedese irá apresentar 
6) aproximação SUAS 
7) comissões 

Elder:  
1) aproximação suas 
2) plenária extraordinária sobre o funcionamento do ceas 

 
 

Iara: 
fazer sempre um documento em resolução para aprovação em plenária. 
 
Marinete:  
 
Possibilidade de trabalhar o aproximação SUAS; 
Plano de aplicação de recursos; 
 
Mariana: 
 
agradece o reconhecimento da sociedade civil 
funcionamento do ceas a ser discutido em extraordinária, com calma, clareza, sensatez e 
produtividade 
pede que o primeiro ponto seja o aproximação suas 
 
Arlete: 
 
Concorda com a objetividade. 
todos que estão aqui são pela democracia 

- construção de comissão de representantes dos segmentos que para a partir dessa comissão 
e possa ser agregada com mais conteúdo para ser deliberada pelo pleno.  

juanita: 
 
apresentação de proposta objetiva: estabelecimento da comissão à luz do regimento e formada 
entre governo e sociedade civil 
Sociedade civil:  
Governo: 
Secretaria executiva: 
 

1) formação de uma comissão para funcionamento do ceas. 
2) resolução que foi publicada, aprovada, mas sem discussão do texto 
3) proposta do Decreto que a Sedese irá apresentar 
4) aproximação SUAS 

5) comissões 
 
Mariana: 



inclusão de ponto de pauta em regime de urgência: formação de um grupo de trabalho para discutir 
o funcionamento do Ceas, formado por 6 conselheiros, com a participação da secretaria executiva.  
 
juanita: 
 
resolução que foi publicada sem a apresentação em plenária 
 
Lucas:  
questão de ordem dos trabalhos - votação do regime de urgência do aproximação suas 
em seguida, avançar sobre as discussões das comissões temáticas e grupos de trabalhos e suas 
súmulas e logo em seguida as pautas dessas comissões 
 
Bayão: 
Pedido de revogação do decreto (importante falar sobre a resposta do governo) 
 
Isac: 
Pedido de urgência do decreto 
 
Arlete: 
Pode-se ter o pleno extraordinário 
 
presidente: 
Consenso dos trabalhos 

a) funcionamento 
b) aproximação suas 
c) alteração do decreto 

Iara: 
 

1) Criação de grupo de trabalho já indicou a graziele, iara e juanita e arlete 
2) aproximação suas 
3) alteração do decreto 
4) resolução (n° 3 de 2022) 
5) Comissões conjuntas 
6) Comissões individualmente 

 
Aprovada por aclamação a pauta. 
 
Presidente: 
Governo indicará a criação do grupo de trabalho até segunda-feira. 
 

 

10h00 Informes:  
SEDESE; Cogemas; Mesa Diretora; Outros. 



 
 

10h30 

1) inclusão de ponto de pauta em regime de urgência: formação de um grupo de trabalho para 
discutir o funcionamento do Ceas, formado por 6 conselheiros, com a participação da 
secretaria executiva.  

Alteração da Resolução Ceas nº 722/2021 - Aproximação SUAS - 1480.01.0003572/2022-44 

Deliberação sobre emendas estaduais destinadas ao Programa Aproximação Suas -
1480.01.0003572/2022-44 

Juanita: 

 proposta de emenda para ser vinculado para o piso variável 

o que for “carimbado”, aprova, vez de competência do deputado. 

Mariana: 

a emenda é vinculada ao programa 

colocar um parágrafo ou artigo sobre o envio dos relatórios para o ceas. o programa vai vir a cada 
final de trimestre 

Lista de fala: 

1) 

Juanita: importância de se discutir o funcionamento. 

Encaminhar resolução da CIB no e-mail. 

Necessidade de vinculação de receita. 

Incluir na resolução que os 35 não vão receber novamente o recurso. 

Graziele: existe retorno sobre o que foi gasto com os 35 municípios. 

ENCAMINHAMENTO: ENCAMINHAR INSTRUMENTAL RELACIONADO AO APROXIMAÇÃO SUAS PARA 
A COMISSÃO DE POLÍTICA.  

LUCAS - NO NÚMERO DA APROVAÇÃO DA EMENDA, SER PRIMEIRO DO QUE A DA RESOLUÇÃO DA 
ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO NUMERO 722 

SECRETARIA EXECUTIVA VAI BUSCAR A ORIENTAÇÃO DO PORQUE COMEÇASSE DO NÚMERO 1 A 
CADA ANO (VERIFICAR QUAL A NORMA) E DEPOIS A ALTERAÇÃO. 

11h30 Aprovação da recomposição das comissões - Indicações Governo/ Socied Civil, Coordenadores e  
Adjuntos 

12h Almoço 
 
Votação de suspensão 
Plenária extraordinária, dia 18, 19 e 20. 

13h Aprovação do planejamento das comissões e planejamento anual do  CEAS 



13h30 Plano de Aplicação dos recursos 2022 -  1480.01.0000442/2022-67 

15h Prestação de Contas do 4º trimestre 2022 - 1480.01.0003744/2021-59 

16h Propostas de encaminhamento da Comissão de Normas sobre a alteração do Decreto n° 48.322 de 
17 de dezembro de 2021 

17h Encerramento 

 


