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ATA DA TRECENTÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA DOZE DE DEZEMBRO 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): Cleonice Ap. Barbosa de Brito Batista (representante do Governo 5 

– SEMED); Dener Saldanha Matos (representante do Governo - SEMDESC); Dilma das Graças 6 

Queiroz (representante da Sociedade Civil- Abrigo Frei Anselmo); Evaldo José da Silva 7 

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

SEFAZ); Lucélia Gomes Soares (representante da Sociedade Civil-APAE); Marli Rodrigues 9 

Xavier Brito Araújo (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Nilma Vieira de 10 

Jesus (representante dos Assistentes Sociais); Rhayza Fernanda Mendes (representante do 11 

Governo- Gabinete); Vanessa Cristina Dias de Santana Ferraz (representante das Assistentes 12 

Socais- NAS); Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da Sociedade Civil- Psicólogos) 13 

e como convidados Cláudia Maria de Oliveira, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e 14 

Cidadania e Junior Cesar Melo Valadão.  A presidente Simone iniciou a reunião agradecendo a 15 

presença de todos. Leu a ata da trecentésima quarta reunião extraordinária que após lida foi 16 

aprovada por unanimidade, e também a ata da trecentésima quinta reunião extraordinária que foi 17 

aprovada por unanimidade. Prosseguindo Simone passou para pauta “O público alvo do Abrigo Frei 18 

Anselmo” leu o ofício n° 053/2018 do Abrigo Frei Anselmo que solicitou ao CMAS 19 

posicionamento quanto a encaminhamentos de pessoas pelo Ministério Público, as quais não seriam 20 

parte do público alvo da entidade, gerando transtornos aos trabalhos e aos idosos acolhidos.  A 21 

conselheira e diretora do Abrigo Frei Anselmo Marli esclareceu que informou ao Conselho da 22 

situação para que pudesse com o auxílio do mesmo pudesse ratificar junto ao Ministério Público de 23 

que pessoas com doença mental e fora da faixa etária não seriam público do serviço de acolhimento 24 

para idosos. Explicou ainda que entidade teria respondido ao proa impossibilidade de atendimento 25 

de outros públicos. E que estariam aguardando a resposta da promotoria. Lucélia sugeriu acionar o 26 

Conselho Municipal do Idoso para também tomar parte na discussão. Em seguida passou para a 27 

pauta “Devolutiva da Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, 28 

Programas, Projetos e Benefícios”. Após discussões a plenária decidiu que quanto aos 29 

equipamentos com exceção às Casas Lares que fosse adiada para a próxima reunião a devolutiva 30 

dos relatórios e parecer. Dessa forma procedeu a leitura do relatório e parecer da Casas Lares, que 31 

de acordo com a percepção da comissão, os usuários teriam os seus direitos socioassistenciais 32 

garantidos e respeitados na prestação de serviço. Colocados para votação os relatórios das Casas 33 

Lares foram aprovados da seguinte forma: Nilma (aprovou); Dener (aprovou); Evaldo (aprovou); 34 

Geovane (aprovou); Lucélia (aprovou); Marli (aprovou); Simone (aprovou); Dilma (aprovou) e 35 

Vanessa (aprovou).  Seguindo a pauta a Comissão de Análise de Instrumentos Legais apresentou a 36 
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análise das propostas de parceria para o cofinanciamento federal da Associação Mão Amiga, APAE 37 

e Abrigo Frei Anselmo. Simone passou a palavra para Lucélia, membro da comissão, que 38 

esclareceu que após reunirem-se explicou para analisar os documentos, foram informados que 39 

teriam que fazer um checklist dos documentos apresentados bem como posterior notificação das 40 

entidades quanto a algumas impropriedades e ausência de documentos. Ficando a deliberação para 41 

próxima reunião. Simone leu o ofício que solicitava o preenchimento do “Demonstrativo Anual do 42 

SUAS Web 2017”, com prazo limite em 23 de dezembro que foi encaminhado para Mesa Diretora 43 

para o preenchimento no SUAS Web. Colocado para votação o Demonstrativo Anual do SUAS 44 

referente ao ano de 2017, o mesmo foi aprovado da seguinte forma Nilma (aprovou); Dener 45 

(aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane (aprovou); Lucélia (aprovou); Marli (aprovou); Simone 46 

(aprovou); Dilma (aprovou) e Vanessa (aprovou). Logo após Simone passou a palavra para Marli 47 

que em nome da Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, Programas, 48 

Projetos e Benefícios, referente ao pedido de inscrição no CMAS da AUDEC explicou que foi 49 

realizada visita no CRAS a fim de verificar o grupo referenciado, mas devido às técnicas 50 

trabalharem somente a tarde no dia da visita será necessário remarcar para outro dia.  Simone 51 

solicitou o envio de ofício informando ao promotor que a Comissão fará a visita posteriormente 52 

com envio de resposta à Promotoria. Em seguida Simone passou para retrospectiva do ano do 53 

CMAS, leu os principais pontos foram efetivados e os que estariam pendentes como o eixo 02: 54 

Acompanhamento e Avaliação, Fiscalização dos Programas de Transferência de Renda, sendo que a 55 

Comissão responsável não estaria efetiva. E quanto ao Plano Anual de Ação 2019, o mesmo será 56 

enviado a Mesa Diretora que o analisará, levando-o para pauta na reunião de janeiro. Em seguida 57 

passou para a leitura do acompanhamento das propostas da última Conferência. A conselheira 58 

Lucélia informou a plenária a sua saída da Comissão de Instrumentos Legais pelo fato de estar em 59 

duas comissões e tendo acúmulo de serviço. Informes Gerais: Foi encaminhado a mesa diretora a 60 

previsão de gastos  dos recursos do CMAS. Foi feita uma carta de agradecimento as entidades e 61 

equipamentos que será entregue juntamente com o relatório das visitas. Leu o convite da APAE da 62 

solenidade de inauguração da quadra, no dia 13 de dezembro, e também a formatura da segunda 63 

turma do curso da escola de família e formandos do EJA. Leu o convite do CNAS para Audiência 64 

Pública sob orientação da ONU acerca da convenção dos direitos da pessoa com deficiência. 65 

Finalizando, a presidente apresentou o calendário das reuniões do CMAS para 2019, sendo 66 

aprovado por unanimidade. Mais nada a tratar, a presidente encerrou a reunião e, eu, Dener 67 

Saldanha Matos, lavrei a presente ata que será lida e aprovada por todos em reunião posterior. 68 

ENCERRAMENTO: 16h:20min. 69 


