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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 

VINTE E CINCO DE JULHO DE 2018, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h40min. 4 

QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Dener Saldanha Matos 5 

(representante do governo – SEMDESC); Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo (representante da 6 

sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Lucélia Gomes Soares (representante da sociedade civil – 7 

APAE); Geovane Martins Ferreira (representante do governo - SEFAZ); Evaldo José da Silva 8 

(representante do governo - SEGOV); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da 9 

sociedade civil – Associação Mão Amiga); e Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo 10 

– GABINETE). Como convidada, Cláudia Maria de Oliveira, Secretária Municipal do 11 

Desenvolvimento Social e Cidadania. A vice-presidente Marli, agradeceu a presença de todos e  12 

iniciou a pauta PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015/2016. Evaldo, presidente da Comissão de 13 

Orçamento e Financiamento da Assistência Social, relatou sobre a reunião que tiveram no 14 

FNAS/MDS, com o Coordenador de Prestação de Contas, Sr. Marcos Antônio que explicou sobre a 15 

situação e correção das prestações de contas. No que se refere ao processo n° 7100.019771/2016-16 

84 que trata sobre a prestação de Contas do Exercício de 2015, a comissão informou que a situação 17 

já foi resolvida pela SEMDESC, todavia, seguindo a recomendação do MDS, foi apresentado o 18 

demonstrativo de serviço, programas do Governo Federal Sistema Único de Assistência Social ano 19 

2015 retificado, apresentada a proposta, para votação: Dener, (aprovou); Marli, (aprovou); Lucélia, 20 

(aprovou) Geovane, (aprovou); Evaldo, (aprovou); Rosilene, (aprovou) e Rhayza, (aprovou). 21 

Ressalta-se que agora a SEMDESC deve encaminhar ao MDS a respectiva documentação: relatório 22 

de atividades de dezembro de 2015; Folha de pagamento da equipe técnica PSB referente a 23 

dezembro de 2015 e extrato bancário de dezembro de 2015. Em seguida passou para o Processo n° 24 

71000.073721/2017-33 que trata sobre a prestação de contas do exercício de 2016, a comissão leu o 25 

item 6 do Demonstrativo Serviços/programas do Governo Federal Sistema Único da Assistência 26 

Social ano 2016, no referido item faz necessário a solicitação de reabertura do Sistema do MDS 27 

para que o CMAS faça a correção, tendo em vista que o Conselho se equivocou no preenchimento 28 

do mesmo, uma vez que a PSB e PSE não foram interrompidos na sua totalidade, sendo discutido 29 

pelos conselheiros que a situação ocorrida foi que os equipamentos estavam com equipe abaixo da 30 

mínina exigida pela NOB/RH; e atendimentos/serviços ocorreram no período de dezembro de 2015, 31 

janeiro/fevereiro/março e abril de 2016. A comissão recomendou que deverá tomar as seguintes 32 

providências:  apresentar ao CMAS a documentação comprobatória, tais como, Folha de Pagamento 33 

de Janeiro/Fevereiro/Março e Abril de 2016, Extrato Bancário de 2016 e Relatório de Atividades de 34 

Janeiro/Fevereiro/Março e Abril de 2016 e posteriormente encaminhá-las ao MDS. Apresentada a 35 

proposta à plenária para votação: Dener, (aprovou); Marli, (aprovou); Lucélia, (aprovou); Geovane, 36 



2 

 

(aprovou); Evaldo, (aprovou); Rosilene, (aprovou) e Rhayza, (aprovou). Passou-se para pauta 37 

“Critérios para o Orçamento de 2019” foi lida a ata da reunião da Comissão de Inscrição e 38 

Acompanhamento de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios, que sugeriu que os 39 

critérios utilizados sejam por COMPLEXIDADE E NÚMEROS DE ATENDIMENTOS. Após 40 

discussões sobre os critérios, Evaldo salientou que se utilizado o critério de “Números de 41 

Atendimentos” poderia vir a prejudicar outras entidades, por se tratar de “per capita”, uma vez que 42 

aumentaria para uma e diminuiria para outra. Marli sugeriu que fosse retirado o critério de 43 

“Números de Atendimentos” e que fosse utilizado apenas o critério de “Complexidade”. Dessa 44 

forma, a plenária votou: Evaldo (aprovou), Geovane, (aprovou), Rhaiza (aprovou); Dener 45 

(aprovou), Marli (aprovou); Rosilene, (aprovou) e Lucélia (reprovou) ressalvando que não aprovou 46 

pelo fato de não terem tido discussões com todas as entidades e com a gestão para posteriormente 47 

definirem os critérios para sugestão de financiamento. Em seguida a Secretária Cláudia, leu a todos 48 

o ofício nº. 027/2016 do CMAS, na qual o Conselho faz propostas ao Prefeito, a mesma apresentou 49 

alguns avanços que foram realizados e citou alguns itens que não estão conseguindo realizar, devido 50 

a crise econômica que o país vem passado e consequentemente o município. Ressaltou ainda, as 51 

dificuldades que o município vem enfrentando, pois não está havendo repasses por parte do 52 

Governo Federal e do Estado e que as contas da secretaria já estão abaixo, quase zero.  Por fim, 53 

Dener, leu a ata da Ducentésima Nonagésima Terceira reunião extraordinária, que foi aprovada por 54 

todos. Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente, Marli encerrou a reunião, e eu, Dener 55 

Saldanha Matos, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. ENCERRAMENTO: 56 

16h40min. 57 
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