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ATA DA (312ª) TRECENTÉSIMA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 
QUATORZE DE MARÇO DE 2019, REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 3 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 13h45. 4 
QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Beatriz Santana 5 
Soares (representante da Secretaria Municipal de Saúde); Cleonice Aparecida Barbosa de B. 6 
Batista (representante da Secretaria Municipal de Educação); Marli Rodrigues Xavier Brito 7 
Araújo (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Vanessa Cristina Dias de 8 
Santana Ferraz (representante das Assistentes Socias); Rhayza Fernandes Mendes (representante 9 
do Governo - Gabinete); Roberta Hassan Alves Armond (representante da Semdesc); Magda 10 
Pereira Santana (representante do Governo – Gabinete) Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha 11 
(representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga);  Simone  da Silva Camargo Ferreira 12 
(representante da Sociedade Civil- Psicólogos); Ouvinte Lidiane Ferreira da Silva (Secretária 13 
Executiva dos Conselhos) e Júnior César (usuário do CRAS II). A presidente Simone iniciou a 14 
reunião agradecendo a presença de todos os presentes e leu a ata da 311ª reunião ordinária, que após 15 
correções foi aprovada e assinada por todos os presentes. Dando sequência à reunião foram 16 
destacadas as pendências referentes ao pedido de inscrição da Audec/parecer da Semdesc, processo 17 
do Centro Dia – APAE e pedido de inscrição da ANMECC os quais se encontram em análise pelas 18 
respectivas comissões. Iniciando a pauta proposta para esta reunião: Foi colocada em votação a 19 
restituição dos recursos do Piso de Média Complexidade – PAEFI e do Piso Fixo de Média 20 
Complexidade – pertencentes ao Bloco de Proteção Social Especial referente a descontinuidade dos 21 
serviços de proteção social especial de média complexidade no período de Janeiro a Abril de 2016.  22 
Foi votada da seguinte forma: Beatriz (aprovou); Cleonice (aprovou); Marli (aprovou); Rosilene 23 
Cordeiro (aprovou); Rhayza (aprovou); Simone (aprovou); Roberta (aprovou) e Vanessa (aprovou).  24 
Seguindo a pauta, foi comunicado a plenária a abertura do Edital de Chamamento Público 01/2019 - 25 
Seleção de OSC - Cooperação mútua Casa de Passagem para serviço de Acolhimento Institucional 26 
para Adultos e Famílias. Em seguida, Simone leu ofício 2313/2018 que se trata do Comunicado de 27 
Modulação da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS da Entidade 28 
Natal Justino da Costa, em virtude de procedência de Processo nº71000.014854/2018-59  de 29 
Supervisão Extraordinária, e ficou decidido que o CMAS enviará ofício, solicitando a presença do 30 
presidente responsável pela Entidade Associação Natal Justino da Costa para esclarecimentos 31 
referentes ao ofício supracitado bem como o destino dos bens permanentes  à  Casa do Caminho. 32 
Em sequência foi mencionada a situação pendente para a execução efetiva do AEPETI – 33 
informando aos Conselheiros que o processo para contratação dos Assistentes Sociais está em 34 
análise. Em seguida: Aprovação do Plano Anual do CMAS 2019 foi apresentado aos conselheiros o 35 
cronograma fisico-financeiro que compõem o referente Plano. Simone fez a leitura da Ata da 36 
Reunião de Comissão de Orçamento e Financiamento realizada em 8/3/2019 às 13h, que foi 37 
analisada pelos conselheiros. A votação segue da seguinte forma: Beatriz (aprovou); Cleonice 38 
(aprovou); Marli (aprovou); Rosilene Cordeiro (aprovou); Rhayza (aprovou); Simone (aprovou); 39 
Roberta (aprovou) e Vanessa (aprovou).  Observa-se que precisam ser corrigidos os valores 40 
especificados dos equipamentos de escritório descritos, pois houve erro de digitação, o que altera o 41 
valor final dos orçamentos apresentados. Próxima pauta: Recomposição das Comissões. Simone 42 
observou que é fundamental que os Coordenadores de cada Comissão participem da Mesa Diretora 43 
do CMAS, assumindo as atribuições do coordenador e fomentando a interlocução de seus membros 44 
para que as demandas possam ser atendidas de maneira efetiva. Marli afirmou que a Comissão de 45 
Inscrição e Acompanhamento de Entidades seja fortalecida, devido a sua importância social e 46 
demandas recorrentes. Portanto os conselheiros discutiram as alterações necessárias para a 47 
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recomposição das Comissões de trabalho do CMAS. Assim, atualizam-se as comissões da seguinte 48 
forma: Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, Programas, 49 
Projetos e Benefícios: Roberta (coordenadora), Marli, Rosilene, Nilma, Elisa e Joana. Comissão 50 
Ampliada de Controle Social do Programa Bolsa Família: Joana (coordenadora), Rhayza, Leda, 51 
Elizênia e Beatriz. Comissão de Análise de Instrumentos Legais: Rhayza (coordenadora), 52 
Simone, Rafaela, Vanessa e Magda. Comissão de Orçamento e Financiamento da Assistência 53 
Social: Evaldo (coordenador), Lucélia, Geovane, Dilma e Magda. Seguindo a pauta: Avaliação da 54 
Capacitação. Marli salientou como ponto positivo a construção dos avanços e dificuldades que os 55 
Conselhos da área da assistencial social enfrentam, destacou que a metodologia utilizada pelo 56 
palestrante que enfatizou as possibilidades, as forças, bem como as fraquezas e ameaças que devem 57 
ser trabalhadas por toda a rede. Avalia-se ainda a restrita participação dos representantes 58 
convidados, sendo que a meta prevista de 70 pessoas e a meta alcançada de 18 participantes 59 
efetivos. Marli destacou que o produto da capacitação servirá como ferramenta técnica para nortear 60 
o planejamento do CMAS e demais Conselhos. Em informes gerais, Marli relatou para os 61 
conselheiros um caso ocorrido no Abrigo que envolve o Creas, salientado a necessidade do 62 
equipamento quanto ao respeito às normas e critérios de institucionalização do Abrigo Frei 63 
Anselmo para cumprir as determinações judiciais. O CMAS já percebeu que o fluxo de atendimento 64 
do Creas vem acontecendo de forma inadequada em situações anteriores. Sendo assim, o CMAS 65 
encaminhará ofício para a Semdesc no intuito de alinhar o fluxo de atendimentos do equipamento. 66 
Foi discutida a questão do CEPASA referente à denúncia de violência sexual de crianças e 67 
adolescentes no projeto Guarda – Mirim. Este conselho se compromete a acompanhar os 68 
desdobramentos dos fatos, sendo o CEPASA entidade que, mesmo não inscrita no CMAS, oferta 69 
serviço socioassistencial. Nada a tratar, a presidente encerrou a reunião e eu, Rhayza Fernanda 70 
Mendes, lavrei a presente ata que será lida na próxima reunião do CMAS e após aprovada, será 71 
assinada por todos. ENCERRAMENTO: 16h.  72 


