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ATA DA TRECENTÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

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

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

SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 9h20min. QUÓRUM DE ABERTURA: 4 

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

SEMDESC);  Elisa Regina Franco Mattos Ferreira (representante da Sociedade Civil – APAE); 6 

Evaldo José da Silva (representante do Governo- SEGOV); Geovane Martins Ferreira 7 

(representante do governo – SEFAZ); Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo (representante da 8 

sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo);  Natalícia Ferreira Alves (representante da Sociedade 9 

Civil- CEM);  Rhayza Fernandes Mendes (representante do Governo- Gabinete); Rosilene 10 

Cordeiro Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga);  11 

Simone  da Silva Camargo Ferreira ( representante da Sociedade Civil- Psicólogos) e como 12 

convida a senhora Cláudia Maria de Oliveira, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e 13 

Cidadania.  A presidente Simone iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e citou a pauta 14 

do dia “Devolutivas das visitas institucionais da Comissão Inscrição e Acompanhamento de 15 

Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios” e em seguida passou a palavra para 16 

conselheira Elisa, representante da comissão, que leu relatório e parecer das visitas das entidades- 17 

Centro Educacional do Menor – CEM, de acordo com a percepção da comissão, os usuários tem 18 

os seus direitos socioassistenciais garantidos e respeitados na prestação de serviço da instituição,   19 

não apresentando nenhuma ressalva, que foi levado pra votação  sendo que: Dener (aprovou); Elisa 20 

(aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane (aprovou); Marli (aprovou); Natalícia (absteve); Rhayza 21 

(aprovou); Rosilene (aprovou); Simone (aprovou); A conselheira Marli apontou  que o instrumental 22 

das visitas foi alterado incluindo novos itens que facilitariam na abordagem das visitas, e que foi 23 

enviado pelo e-mail para consulta a  todos os conselheiros.  Passou leitura do  relatório e parecer do 24 

Abrigo Frei Anselmo e que de acordo com a percepção da comissão, os usuários tem os seus 25 

direitos socioassistenciais garantidos e respeitados na prestação de serviço da instituição,   não 26 

apresentando nenhuma ressalva,  levado pra votação,  sendo : Dener (aprovou); Elisa (aprovou); 27 

Evaldo (aprovou); Geovane (aprovou); Marli (absteve); Natalícia (aprovou); Rhayza (aprovou); 28 

Rosilene (aprovou); Simone (aprovou). A conselheira Natalícia pediu permissão para se ausentar na 29 

reunião, por motivos pessoais. Em seguida a conselheira Marli leu o relatório e parecer da Mão 30 

Amiga e de acordo com a percepção da comissão, os usuários tem os seus direitos 31 

socioassistenciais garantidos e respeitados na prestação de serviço da instituição, não apresentando 32 

nenhuma ressalva, que foi levado pra votação, sendo: Dener (aprovou); Elisa (aprovou); Evaldo 33 

(aprovou);  Geovane (aprovou); Marli (aprovou); Rhayza (aprovou); Rosilene (absteve); Simone 34 

(aprovou). Cláudia explanou sobre a situação do município, que no governo anterior perdeu a 35 

adesão para 02 residências inclusivas, sendo que o município tem demanda para atender 02 36 
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residências. Simone sugeriu que este conselho solicitasse da Gestão um relatório sobre o contexto 37 

da situação do município em relação à necessidade da residência inclusiva e após fosse enviado ao 38 

CEAS e CNAS. Marli enfatizou que a demanda da residência inclusiva é muita importante, não 39 

somente atender as demandas das instituições, mas para o município.  Passou para leitura do 40 

relatório e parecer da Associação de Pais e Amigos Excepcionais- APAE : de acordo com a 41 

percepção da comissão, os usuários tem os seus direitos socioassistenciais garantidos e respeitados 42 

na prestação de serviço da instituição, não apresentando nenhuma ressalva, que foi levado pra 43 

votação,  sendo : Dener (aprovou); Evaldo (aprovou);  Elisa (absteve); Geovane (aprovou); Marli 44 

(aprovou); Rhayza (aprovou); Rosilene (aprovou); Simone (aprovou).Claudia questionou aos 45 

conselheiros por que não há o BPC nas escolas e  cobrou aos conselheiros para verificar sobre este 46 

benefício no município, sendo que outros cidades vizinhas já participam do benefício. Marli expôs  47 

sobre o pedido a de inscrição  no conselho da AUDEC. Simone explicou que o conselho recebeu o 48 

oficio do Ministério Publico, solicitando que desse o retorno do pedido de inscrição. E que na 49 

reunião anterior foi encaminhado para comissão pertinente e também para o parecer técnico. 50 

Sugeriu que todos os membros da comissão participasse da visita, ficando  para  a próxima segunda. 51 

Informes Gerais: Simone leu o ofício do MDS 6626/2018, comunicando a devolução do dinheiro, 52 

referente ao exercício de 2016, no valor R$ 79.301,17, processo de n° 71000.073721/2017-33, 53 

levado para votação Dener (aprovou); Evaldo (aprovou); Elisa (aprovou); Geovane (aprovou); 54 

Marli (aprovou); Rhayza (aprovou); Rosilene (aprovou); Simone (aprovou)Ficando de enviar o 55 

ofício para Gestão para providenciar o pagamento. Simone falou sobre o seminário de Direitos 56 

Humanos da UFVJM, que eles fizeram um comitê, e que o evento foi adiado para próxima semana. 57 

Sendo mais nada a tratar, a presidente encerrou a reunião e, eu, Dener Saldanha Matos, lavrei a 58 

presente ata que será lida e aprovada por todos. ENCERRAMENTO: 10h:40min.  59 


