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ATA DA TRECENTÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA VINTE NOVE DE 2 

OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 3 

SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 14h15min. QUÓRUM DE ABERTURA: 4 

Constatada a presença dos conselheiros (as): Dener Saldanha Matos (representante do governo- 5 

SEMDESC); Elisa Regina Franco Mattos Ferreira, (representante sociedade civil - Associação 6 

Mão Amiga); Evaldo José da Silva (representante do governo- SEGOV); Geovane Martins 7 

Ferreira (representante do governo – SEFAZ); Nilma Vieira de Jesus (representante - NAS 8 

Assistente Social); Marli Rodrigues Xavier Brito, (representante da sociedade civil – Abrigo Frei 9 

Anselmo); Rhayza Fernanda Mendes (representante do Governo- GABINETE); Joana Darc 10 

Aparecida de Oliveira Machado ( representante  sociedade civil – NAS- Assistente Social); 11 

Lucélia Gomes Soares (representante da sociedade civil – APAE – titular); Simone da Silva 12 

Camargo Ferreira (representante dos Psicólogos); e Cleonice Aparecida Barbosa de Brito 13 

Batista (representante do governo – SEMED). E como convidados, Cláudia Maria de Oliveira, 14 

Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania; e Danilo Bijos, Secretário Adjunto 15 

Municipal de Fazenda e Planejamento. A presidente Simone iniciou a reunião agradecendo a 16 

presença de todos, esclarecendo que a mesma devia-se por iniciativa da Gestão que solicitava a 17 

deliberação acerca do repasse dos recursos provenientes da Emenda Individual nº 31860005 do 18 

MDS para a APAE. Antes de iniciar com a pauta, o conselheiro Dener procedeu à leitura da ata da 19 

reunião anterior, que após as alterações necessárias foi aprovada por todos. Em seguida passou-se a 20 

palavra para o conselheiro Evaldo que acompanhou a visita, juntamente com a gestora e a 21 

controladora do município ao FNAS na semana anterior. Evaldo informou que a visita se deu 22 

devido a necessidade de prorrogação do prazo para o repasse do recurso à entidade. Cláudia 23 

solicitou que Danilo procedesse aos esclarecimentos quanto ao que tange ao orçamento público. 24 

Danilo esclareceu que o orçamento tem regras próprias, inclusive para tramitação na Câmara, e que 25 

como o referido recurso não estava previsto no orçamento municipal tornava-se necessária a 26 

alteração da lei orçamentária, através de projeto de lei. Ressaltou que o tempo seria insuficiente 27 

para todo o processo. Dessa forma, sugeria que contando com a alteração da lei orçamentária de 28 

2018, a qual estava prevista para início de dezembro, a apresentação do Plano de Trabalho junto ao 29 

CMAS com cronograma de desembolso para o ano de 2019. Pois o termo de fomento seria assinado 30 

ainda neste ano, empenhada a despesa, com a execução para o próximo ano. Após os 31 

esclarecimentos pertinentes os conselheiros concordaram com a proposta apresentada. Cláudia 32 

informou ainda que a manifestação do Conselho seria encaminhada juntamente com outros 33 

documentos para o FNAS solicitando a prorrogação do prazo para o repasse para a entidade, o qual 34 

findará no início de dezembro. Simone solicitou a Secretaria Executiva o envio urgente de ofício à 35 

APAE solicitando o Plano de Trabalho, conforme acordado na reunião, com entrega até o dia o dia 36 
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05 de novembro, para análise da Comissão e deliberação na próxima reunião ordinária no dia 14 de 37 

novembro do corrente ano. Colocada para aprovação a prorrogação do prazo para repasse do 38 

recurso à APAE, conforme o apresentado, a mesma foi aprovada da seguinte forma: Cleonice 39 

(aprovou); Dener (aprovou); Lucélia (aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane (aprovou); Joana 40 

(aprovou); Marli (aprovou); Rhayza (aprovou); Simone, (aprovou) e Nilma (aprovou). Nada mais a 41 

tratar, eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 42 

ENCERRAMENTO: 15h15min. 43 


