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ATA DA TRECENTÉSIMA SEGUNDAREUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA QUATORZEDE NOVEMBRO DE 2 

2018, 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 – 5 

SESAU);Dilma das Graças Queiroz (representante da sociedade civil – Abrigo Frei 6 

Anselmo);Raquel Carvalho Matos (representante do governo- SEMDESC);Magda Pereira 7 

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

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

Anselmo);Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da sociedade civil –Associação 10 

Mão Amiga); Joana Darc Aparecida de Oliveira Machado (representante  sociedade civil –11 

CEM);Lucélia Gomes Soares (representante da sociedade civil – APAE – titular);Nilma Vieira de 12 

Jesus (representante  sociedade civil – NAS- Assistente Social); e Vanessa Cristina Dias de 13 

Santana Ferraz (representante  sociedade civil – NAS- Assistente Social), e como convidada 14 

Cláudia Maria de Oliveira, Secretária da SEMDESC.A vice-presidente Marli iniciou a reunião 15 

agradecendo a presença de todos, esclarecendo que na última reunião extraordinária discutiram 16 

acerca do repasse dos recursos provenientes da Emenda Individual nº 31860005 do MDS para a 17 

APAE, onde ficou definido que a referida entidade apresentaria Plano de Trabalho para que a 18 

comissão de instrumentos legais pudesse analisar e emitir parecer. Em seguida passou-se a palavra 19 

para que a Vanessa, membro da referida comissão a fim de que fizesse a leitura do parecer, onde 20 

sugeriram que o Plano de Trabalho fosse refeito, uma vez que o Plano apresentado anteriormente 21 

continha cronograma de desembolso a partir de 2019, o que inviabilizaria a parceria, tendo em vista 22 

que, não há previsão orçamentária para o ano de 2019. Por essa razão o plano deveria ser executado 23 

a partir de dezembro de 2018, conforme sugerido em reunião anterior pelo Danilo Bijos, Secretário 24 

Adjunto da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Sugeriram ainda a contratação de 25 

mais quatro cuidadores a fim de compor a equipe mínima. Lucélia questionou se o plano de 26 

trabalho não seria a partir de janeiro de 2019. Rosilene esclareceu que em reunião com a Lilian, a 27 

mesma informou que o plano teria que começar a partir de dezembro de 2018. Cláudia informou 28 

que a APAE poderá gastar o dinheiro em 2019, mas que o plano precisava ser apresentado em 2018. 29 

Esclareceu ainda, que a entidade não pode apresentar o mesmo quadro de trabalho com os mesmos 30 

profissionais e utilizar o mesmo recurso para tanto, e não pode haver duplicidade de recursos 31 

humanos. Claudia pontuou que o valor precisa fechar em R$ 100.000,00 (cem mil reais).Rosilene 32 

ressaltou a necessidade da APAE em adequar o número mínimo de cuidadores. Lucélia esclareceu 33 

que a APAE possui seis cuidadores, e no momento não possuem condições de fazerem novas 34 

contratações, que possuem a previsão orçamentária para tanto, todavia a entidade precisa se 35 

resguardar em caso de não haver repasse do governo estadual, que com o corte de 49 milhões 36 
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(quarenta e nove) do governo para a Assistência Social as entidades ficam prejudicadas e caso isso 37 

aconteça a entidade consegue manter em dia com o quadro de funcionários como está, todavia se 38 

aumentarem, podem não conseguir.Claudia salientou que a entidade não tem condições de trabalhar 39 

com a equipe abaixo da quantidade mínima. Lucélia ressaltou que não está discordando do conselho 40 

apenas está pontuando que mesmo com a equipe abaixo do mínimo o serviço é ofertado com 41 

qualidade e caso o recurso público não chegue a entidade, a mesma precisa se manter sozinha.Marli 42 

ressaltou que Sonildo deixou claro em reunião na qual esteve presente que não fará nenhuma 43 

adequação tanto de estrutura física como de RH. Claudia informou que o valor total repassado para 44 

entidade é de R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) para serviço do SUAS dentro da 45 

APAE, e caso seja executado gasto fora do previsto no plano de trabalho, o repasse fundo a fundo o 46 

município poderá sofrer sanções. Assim solicitaram o envio de ofício para a APAE, a fim de que 47 

possam refazer o plano de trabalho e apresentá-lo o mais rápido possível para que seja apreciado em 48 

nova reunião extraordinária a ser agendada. Passando para o próximo ponto de pauta, falou-se sobre 49 

a devolutiva das visitas de monitoramento do 2º semestre de 2018. Marli informou que não tiveram 50 

tempo hábil para realizarem os relatórios e que os mesmos serão apresentados na próxima reunião 51 

extraordinária. Marli seguiu a pauta para a devolutiva da visita técnica Centro-Dia, leu o parecer da 52 

técnica Isabel, onde a mesma concedeu parecer favorável quanto ao reconhecimento do serviço 53 

ofertado pela APAE, todavia, fez ressalva quanto à devida inscrição do serviço,sendo necessária a 54 

ampliação da equipe de cuidadores sociais para o mínimo de 10 (dez) profissionais. Os conselheiros 55 

concordaram com a sugestão da técnica, e optaram por conceder um prazo de 90 (noventa) dias para 56 

que a entidade faça as adequações.Decorrido o prazo e após comprovação do pleno 57 

desenvolvimento das atividades, o conselho se reunirá a fim de conceder a inscrição do serviço 58 

Centro-dia, com recomendação ao órgão gestor de inclusão do mesmo no CNEAS. Colocada para 59 

aprovação o envio de ofício para a APAE oferecendo o prazo de 90 (noventa) dias para a 60 

contratação de mais 04 (quatro) cuidadores sociais visando compor equipe mínima de 10 (dez) 61 

profissionais, para a devida concessão da inscrição do serviço Centro-Dia, conforme o apresentado, 62 

o mesmo foi aprovado da seguinte forma: Beatriz (aprovou); Raquel (aprovou); Lucélia (se 63 

absteve); Magda (aprovou); Geovane (aprovou); Joana (aprovou); Marli (aprovou); Vanessa 64 

(aprovou) e Rosilene (aprovou).Em informes gerais Marli informou a todos sobre o questionário do 65 

CENSO SUAS, que deverá ser preenchido até trinta de novembro de dois mil e dezoito e decidiram 66 

reunir a mesa diretora para o preenchimento. Nadamais a tratar, eu, Roberta Hassan, lavrei a 67 

presente ata que foi lida e aprovada por todos. ENCERRAMENTO: 14h29min. 68 


