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ATA DA TRECETÉSSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1 

ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DE 2018, 2 

NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 3 

CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 13h40min. QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a 4 

presença dos conselheiros (as): Beatriz Santana Soares (representante do Governo- SESAU); 5 

Dener Saldanha Matos (representante do governo- SEMDESC); Elisa Regina Franco Mattos 6 

Ferreira, (representante sociedade civil - Associação Mão Amiga); Evaldo José da Silva 7 

(representante do governo- SEGOV); Geovane Martins Ferreira (representante do governo – 8 

SEFAZ); Nilma Vieira de Jesus (representante- NAS Assistente Social); Marli Rodrigues Xavier 9 

Brito, (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Rhayza Fernanda Mendes 10 

(representante do Governo- GABINETE); Vanessa Cristina Dias de Santana Ferraz ( 11 

representante –NAS- Assistente Social); Joana Darc Aparecida de Oliveira Machado 12 

(representante da Sociedade Civil);  Simone da Silva Camargo Ferreira (representante dos 13 

Psicólogos). E como convidados, Claudia Maria de Oliveira, Secretária Municipal do 14 

Desenvolvimento Social e cidadania e Junior Cesar Melo.  A presidente Simone iniciou a reunião 15 

agradecendo a presença de todos e deu-se início a pauta da audiência pública, questionou à 16 

Secretária Claudia se seria possível a realização da mesma. Cláudia explicou que o ofício 17 

convidando para a reunião com o objetivo de mobilização da audiência pública, chegou à secretaria 18 

dia 08 de outubro, para a reunião que seria no dia 09 e que a secretaria havia outros compromissos, 19 

havendo atropelamento de serviços e que a equipe do CRAS era recente. Simone relatou as várias 20 

tentativas de fazerem as reuniões durante o corrente ano e devido ao pouco tempo, questionou a 21 

plenária a possibilidade de mudança para o ano de 2019, a plenária concordou em unanimidade. 22 

Passou-se para pauta Plano de Ação 2018, Simone informou que o plano foi enviado para o e-mail 23 

dos conselheiros, leu em seguida os principais itens do Plano de ação, após, foi levado à plenária 24 

para votação: Beatriz (aprovou); Dener (aprovou); Elisa (aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane 25 

(aprovou); Joana (aprovou); Marli (aprovou); Rhayza (aprovou); Simone, (aprovou) e Vanessa 26 

(aprovou). Seguindo para a pauta visitas de monitoramento segundo semestre, Marli presidente da 27 

comissão de acompanhamento, monitoramento e avaliação de serviços, programas, projetos e 28 

benefícios, explicou que devido à grande demanda e necessidade de visitas para prestação de contas 29 

dos equipamentos, sugerido pela Comissão de Orçamento e Financiamento, sugeriu que fossem 30 

enviados aos equipamentos ofícios informando a data da visita. E dividiram a comissão, onde Joana 31 

e Nilma farão às visitas aos equipamentos para prestação de contas e Marli, Elisa e Dener farão às 32 

visitas institucionais de monitoramento.  Joana pediu à Claudia explicação sobre o serviço PAIF, 33 

pois estava havendo dificuldade quanto ao serviço ofertado nos CRAS, Cláudia disse que a equipe é 34 

recente e há necessidades de reuniões, diálogos para efetivar o serviço. Por seguinte passou-se a 35 

pauta para o pedido de inscrição da Rede Cidadã.  Joana sugeriu solicitar ao CMDCA os motivos do 36 
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indeferimento do pedido de inscrição e que também enviasse um ofício a Rede Cidadã com a cópia 37 

da resolução informando-os dos documentos necessários para o pedido de inscrição. Em Informes 38 

Gerais: Simone leu o ofício n°310/2018 da SEMDESC, solicitando a indicação de um membro da 39 

comissão de orçamento e financiamento para acompanhá-la ao MDS, a fim de obterem informações 40 

para prestação de contas dos recursos oriundos da Programação SIGTV nº. 317040420180001.  Leu 41 

o e-mail do CNAS sobre mobilizações para recomposição do orçamento da Assistência Social para 42 

2019. Leu o email do MDS sobre demonstrativo Sintético de Execução Físico-Financeira de 2017. 43 

Leu o ofício n°111/2018 da Associação Mão Amiga informando a nova gestão. Claúdia sugeriu à 44 

comissão pertinente que fosse realizada a análise da última conferência de Assistência Social, pois a 45 

gestão está aguardando a devolutiva das propostas. Sendo mais nada a tratar, eu, Dener Saldanha 46 

Matos, lavrei a presente ata que será lida e aprovada por todos. ENCERRAMENTO: 15h51min. 47 
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