
 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIMATÁ 

 

Ata da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

realizado no Plenário da Câmara Municipal de Curimatá em 05/12/2018. 

               Ás nove horas e trinta minutos do dia cinco de dezembro do ano de 

dois mil e dezoito (05/12/2018), na sede da Câmara Municipal de Curimatá, 

Estado do Piauí, localizada à Praça Abdias Albuquerque, 427, com a presença 

da Secretária Municipal de Assistência Social Hilma Vanda Nogueira de 

Albuquerque Carvalho e a presença dos Vereadores o Sr. Adonaldo Rodrigues 

Bastos, representando a Presidente da Câmara, Flávia Katyanya Louzeiro 

Jacobina, a Vereadora Luziene Vogado Ribeiro, o Vereador Josemar Araújo de 

Oliveira, o Secretário de Finanças Kleber Alves de Carvalho Filho, o Secretário 

de Administração Wilson Sousa de Carvalho, o Secretário de Esportes  

Cristiano Dourado Sobrinho, a Secretária de Saúde Maria das Neves Nunes 

Vogado Jacobina, a Assistente Social Vilma Dias Maciel, o Assistente Social 

Nixon Fernandes de Oliveira, o Controlador Geral do Município Raimundo 

Nonato Bezerra, a Psicóloga Vively Rodrigues Jacobina Araújo, Coordenadores 

do CRAS, Bolsa Família, Conselho Tutelar, Funcionários da Prefeitura e 

demais pessoas da sociedade. O Vereador Adonaldo Rodrigues Bastos fez a 

abertura, justificando a ausência da Presidente da Câmara Flávia Katyanya 

Louzeiro Jacobina, e que estava ali representando à mesma. Em seguida falou 

da satisfação dos serviços prestados pela Assistência Social no Município. 

Utilizando da palavra a Secretária de Assistência Social Hilma Vanda deu boas 

vindas aos Vereadores, Secretários, Servidores e Sociedade civil. Agradeceu 

aos funcionários da rede Assistencial pelo bom desempenho em suas funções. 

Explicou que o SMAS funciona com sucesso graças à dedicação de cada um. 

Que a Audiência Pública é uma exigência da lei, mas ao mesmo tempo é uma 

forma de dar transparência ao trabalho realizado. O Conselho Municipal da 

Assistência Social é atuante. A Secretária ainda falou das ações realizadas e a 

prestação de contas dos recursos dos programas sociais em 2018. Comentou 

que houve um retrocesso no Orçamento Federal e que a previsão para 2019 é 

de diminui até 50% os recursos. E que o CONGEMAS através dos seus 

representantes tem insistido para que mantenha o percentual já existente. 

Comentou ainda, sobre a reforma do Centro de Convivência dos Idosos que 

ficou muito bom para melhor atender essa clientela. Que locaram a AABB para 

comemorar o dia das crianças. Promoveu o dia de lazer com os idosos. A 

Vereadora Luziene comentou que sempre ouve comentários de pessoas da 

comunidade elogiando o trabalho do CCI. Com a palavra do Assistente Social 

Nixon Fernandes de Oliveira, divulgou relatório da Gestão de Proteção Social 

Básica. A Taxa de Atualização Cadastral (TAC) do Município é de 92,23%, 

enquanto que a média nacional encontra-se em 73,16%. Isso significa que o 

cadastro no Município está bem atualizado, ou seja, a maioria das famílias 

cadastradas pertence ao público alvo, segundo relatório do Ministério de 



Desenvolvimento Social. Famílias inseridas no Cadastro Único: 2.875 famílias. 

Famílias beneficiárias do PBF: 1.837 famílias, que representa 

aproximadamente 42% da população alvo do Município. Os valores repassados 

as famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família de janeiro a agosto/2018 

foi de R$: 3.471.456,00 (três milhões e quatrocentos e setenta e um mil e 

quatrocentos e cinquenta e seis reais). Continuando sua explicação disse que 

as Condicionalidades “Educação, Saúde e Assistência Social” têm os seguintes 

perfis: Na Educação foram 1.876 crianças e jovens de 6 a 17 anos cadastrados 

no Programa, com uma taxa de 94,03% de frequência escolar. Na Saúde são 

1.483 famílias cadastradas, sendo 1.036 famílias acompanhadas com uma taxa 

de 69,86% de atendimento. Os repasses desses recursos são realizados pelo 

Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) para o Fundo Municipal de 

Assistência Social (FMAS) do Município. No mês de junho deste ano o índice 

IGD-M estava 0.87. Por isso, foi possível a aquisição do veículo doblô, para 

esta Secretaria. As deficiências em qualquer uma dessas áreas comprometem 

o resultado da gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, entre 

outros programas sociais. Outros serviços ofertados pela Assistência Social 

foram: carteiras dos idosos, declarações para aquisições de passagens, passe 

livre e requerimento para o INSS, totalizando 673 atendimentos. Nos serviços 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foram beneficiadas 471 pessoas. 

No Programa Criança Feliz foram inseridas 100 famílias. Resumindo o 

atendimento geral do CRAS no decorrer deste ano foi de 5.221 pessoas. As 

Projeções para 2019 são: humanizar e aprimorar o atendimento ao usuário; 

ampliação da politica social para os bairros e interior do Munícipio; buscar 

parcerias junto ao SEBRAE, SESI E OUTROS, para viabilização de cursos 

profissionalizantes para potencializar as famílias beneficiárias do Programa 

Bolsa Família. A Secretária da Saúde Maria das Neves pediu a palavra e disse 

que os técnicos que atendem o Programa Bolsa Família falassem ainda mais 

com uma linguagem mais acessível com os beneficiários. Reconhecendo que o 

trabalho é digno de louvores. A Secretária de Assistência Social Hilma Vanda 

falou no Programa Municipal de Atendimento Socioeducativo de Curimatá 

2018-2028. Este plano será enviado uma via para Promotor de Justiça dessa 

Cidade e outra via ficará na Câmara Municipal. O Assistente Social Sr. Nixon 

Fernandes falou da necessidade de reformular a Lei dos Idosos e o projeto de 

lei ficou na Câmara de Vereadores para analisarem. Sem nada mais para tratar 

no momento, encerrou a reunião e para constar segue lista anexa com 

assinaturas dos presentes.   


