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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

DEZ DE AGOSTO 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): Beatriz Santana 5 

Soares (representante do governo – SESAU); Dener Saldanha Matos (representante do governo- 6 

SEMDESC); Elizênia Gomes Camacho (representante da sociedade civil- Associação Mão 7 

Amiga), Evaldo José da Silva (representante do governo- SEGOV); Geovane Martins Ferreira 8 

(representante do governo – SEFAZ); Marli Rodrigues Xavier Brito, (representante da sociedade 9 

civil – Abrigo Frei Anselmo); Rhayza Fernanda Mendes (representante do Governo- 10 

GABINETE); Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil – Psicólogos), 11 

e como convidada a senhora Cláudia Maria de Oliveira, Secretária Municipal do Desenvolvimento 12 

Social e Cidadania. A presidente Simone, cumprimentou e agradeceu a presença de todos e deu 13 

início a pauta da Comissão de Análise e Instrumentos Legais- Plano de Ação do CMAS, que ficou 14 

decidido em conformidade com todos os conselheiros redirecionar para discussão e análise da Mesa 15 

Diretora, que foi agendada para terça-feira, 14/08 às 8h na sala de conselhos ou outra data conforme 16 

necessidade dos conselheiros. Prosseguiu para pauta da Comissão de Análise e Instrumentos 17 

Legais- Lei de Criação do SUAS. Cláudia, secretária da SEMDESC, destacou o desafio da 18 

elaboração da lei, leu o Art. 50 do projeto e mencionou que no mesmo não citam a participação 19 

efetiva da Secretaria de Saúde e Educação, pontos importantes que não podem ficar de fora. Evaldo, 20 

explicou, conforme destacado no Encontro de Apoio Técnico do FNAS, a importância dessas 21 

secretarias, pois poderia “engessar” as políticas públicas de assistência social no município, citou 22 

ainda a Lei de Criação do SUAS da Paraíba, onde foi usado como referência. Simone entrará em 23 

contato com Leonardo Koury para apoio e orientações sobre os pontos que faltam na Lei, após 24 

discussão dos conselheiros que decidiram encaminhar para Comissão de Análise e Instrumentos 25 

Legais para reformulação da referida Lei. Em seguida, Simone, aproveitando das palavras de 26 

Evaldo, pediu a devolutiva do 113° Encontro de Apoio Técnico do FNAS, no MDS em Brasília. 27 

Evaldo explicou que participou do Encontro de Apoio juntamente com os conselheiros e membros 28 

da Comissão de Orçamento Finanças, Dener Saldanha Matos e Lucélia Gomes Soares, o qual 29 

explicou sobre o Fundo Nacional de Assistência Social, orientações técnicas pertinentes à prestação 30 

de contas e que as informações servirão de apoio para decisões do conselho. Simone apontou sobre 31 

os representantes da cadeira do conselho da Saúde e Educação, da importância desses conselheiros 32 

para viabilizar os trabalhos do CMAS, foi decidido enviar um ofício, aos secretários da Saúde e 33 

Educação, convidando-os para a próxima reunião, 21/08/18, para esclarecê-los da importância do 34 

papel do conselheiro nas políticas públicas do município, e o envio de outro ofício solicitando 35 

indicação de novos membros, em tempo hábil às ações deste conselho. Beatriz, representante da 36 
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saúde, explicou que ela trabalha na parte administrativa e pouco tem a contribuir para o conselho, 37 

sendo que outro indicado poderia participar de forma a contribuir aos trabalhos do CMAS.   38 

Passou–se para da Comissão de Análise e Instrumentos Legais - Regimento Interno. Simone 39 

explicou, conforme foi discutido, que a aprovação deste Regimento Interno depende da aprovação 40 

da Lei de Criação do SUAS e Lei do CMAS, redirecionando a referida pauta para a comissão de 41 

análise e instrumentos legais. Simone retomou a pauta falando sobre o Plano de Aplicação de 42 

Recursos Referentes ao Cofinanciamento das ações PETI-2018, Claudia explicou sobre o 43 

plano e esclareceu as dúvidas dos demais.  Dessa forma a plenária votou: Beatriz (aprovou); 44 

Dener, (aprovou); Elizênia, (aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane, (aprovou), Marli 45 

(aprovou); Rhayza, (aprovou) e Simone, (aprovou). Simone leu o e-mail da contadora Panuse 46 

Marra, solicitando a deliberação em assembléia sobre a extinção do CNPJ do Conselho Municipal 47 

de Assistência Social.  Simone explicou que existem dois CNPJ sendo um do Fundo Municipal e 48 

outro do CMAS, portanto, não há necessidade do CNPJ do CMAS para exercer as atividades, 49 

Simone colocou em votação a extinção do CNPJ do CMAS que: Beatriz (aprovou); Dener, 50 

(aprovou); Elizênia, (aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane, (aprovou); Marli (aprovou); Rhayza, 51 

(aprovou) e Simone, (aprovou). Passando ao próximo ponto de pauta, Cláudia apresentou o Plano 52 

de Ação MDS 2018, esclarecendo que a gestão já preencheu o formulário no sistema, faltando o 53 

CMAS analisar e aprovar o mesmo, lembrou ainda que todas as senhas já foram testadas e estão 54 

abertas, possibilitando o preenchimento em tempo estipulado. Evaldo enfatizou a todos a 55 

importância da senha estar atualizada, conforme orientado no Encontro de Apoio. Dessa forma a 56 

plenária votou sobre a aprovação do Plano de Ação MDS 2018: Beatriz (aprovou); Dener, 57 

(aprovou); Elizênia, (aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane, (aprovou), Marli (aprovou); Rhayza, 58 

(aprovou) e Simone, (aprovou).  Informes Gerais: Simone leu o ofício n° 114/CEAS/18 que 59 

informa sobre o atraso dos repasses das parcelas do Piso Mineiro, em seguida, Marli leu o ofício 60 

com o parecer do atraso do repasse do confinaciamento da emenda parlamentar. Simone leu o ofício 61 

n° 225/2018, onde a gestão solicita ao CMAS envio do cronograma de reuniões ordinárias 62 

agendadas previamente, uma vez que estão encontrando problemas com a dispensa dos 63 

servidores/conselheiros para reuniões ordinárias que são marcadas fora da data do calendário. 64 

Cláudia destacou que a gestão precisa ser informada previamente quando ocorrer mudança na data 65 

da ordinária. Simone estabeleceu o fluxo de sempre informar primeiramente a gestão sempre que 66 

houver mudança na data da reunião. Prosseguiu lendo o ofício n°. 70 da SEMDESC que solicita 67 

mais detalhes dos critérios de cofinanciamento municipal, pois há uma necessidade de uma análise 68 

dos mesmos, Simone indicou que esses critérios devem ser discutidos em Audiência Pública. Leu 69 

ofício 210/2018/SEMDESC respondendo ao ofício 062/2018, informando sobre as prestações de 70 

contas referentes aos anos de 2015 e 2016. Leu o ofício n° 211/2018/SEMDESC que responde ao 71 

ofício 056/2018 informando sobre a prestação de contas referentes aos meses 04/2017 à 12/2017. 72 
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Leu o convite do Abrigo Frei Anselmo, convidando os conselheiros para X SIPAT - Abrigo Frei 73 

Anselmo, que acontecerá nos dias 13 a 17 de agosto, na sede do Abrigo. Simone ressaltou sobre a 74 

cadeira de suplente dos Assistentes Sociais que está vago, solicitando envio de ofício para 75 

substituição. Representante da cadeira, Simone lembrou a Comissão de Inscrição e 76 

Acompanhamento de entidades, serviços, programas, projetos e benefícios, que se iniciou o prazo 77 

para visitas às entidades, tendo em vista que desde a última visita, já se passaram 6 meses. Marli 78 

informou que a comissão ainda falta um membro e a indicação do presidente da comissão para 79 

prosseguir com as atividades de visita aos equipamentos, informou ainda, que está consultando as 80 

planilhas do TCU e CNAS para elaboração da instrumental de visita e que aguarda a recomposição 81 

da comissão. Evaldo apresentou o QDD- Quadro Demonstrativo Financeiro, para o ano de 2019, 82 

mostrando os itens e valores. Simone solicitou reunião extraordinária para o dia 21 de agosto para 83 

tratar sobre Audiência Pública. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e eu, 84 

Dener Saldanha Matos, lavrei esta ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 85 

ENCERRAMENTO: 16h10min. 86 
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