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ATA DA (314ª) TRECENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 
09/05/2019 (NOVE DE MAIO DE 2019), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 13h45. QUÓRUM 4 
DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Claudiene Fernandes F. Gomes 5 
(representante Apae); Geovane Martins Ferreira (representante da Secretaria de Fazenda); Joana 6 
D’arc Aparecida de Oliveira (representante do CEM); Lucélia Gomes Soares (representante da 7 
Apae); Rhayza Fernandes Mendes (representante do Governo); Roberta Hassan Alves Armond 8 
(representante da Semdesc); Evaldo José da Silva (representante do Governo),  Simone da Silva 9 
Camargo Ferreira (representante dos Psicólogos); Vanessa Cristina Dias de Santana Ferraz 10 
(representante das Assistentes Sociais). Convidados: Matheus F. Gonçalves (coordenador da 11 
Audec); Rayane Loara Duarte Pereira (psicóloga da Audec); José Donizete Lemos do Prado 12 
(presidente da Audec); e Cláudia Maria de Oliveira (Secretária Municipal de Desenvolvimento 13 
Social e Cidadania). Ouvinte: Lidiane Ferreira da Silva (Secretária Executiva dos Conselhos);e 14 
Júnior César (usuário do CRAS II). A presidente iniciou a reunião cumprimentando a todos os 15 
presentes. A primeira pauta é referente aos esclarecimentos frente à AUDEC. A presidente 16 
explicou que o recurso frente à decisão do CMAS sobre o pedido de inscrição da entidade precisa 17 
ser resolvido em esfera Municipal, o que será votado em plenária para que seja alterado na 18 
resolução. Comunicou que a equipe da AUDECestava presente na reunião para tratar dos pontos 19 
destacados no ofício de indeferimento que receberam. Simone explicou que existe uma questão 20 
legal e um aspecto qualitativo a fim de se alcançar vínculo.  Lucélia explicou que para que o serviço 21 
de assistência seja efetivo ele precisa ser planejado, continuado e permanente, e a AUDEC precisa 22 
trabalhar o planejamento do SCFV para que ele seja dessa forma. Observa-se que as oficinas 23 
possam estar sendo o atrativo e não o serviço de convivência. Donizete, presidente da AUDEC, diz 24 
se preocupar com a qualidade do serviço. Cláudia esclareceu que o ponto chave do indeferimento 25 
foi o referenciamento da AUDEC frente ao CRAS, salientou também a importância da celeridade 26 
do CMAS frente a analise das documentações para que o serviço das entidades possa ser cada vez 27 
mais efetivo dentro da sociedade, e que é fundamental que antes de ser enviado algum documento 28 
por parte do conselho, que a Ata a que se refere esteja elaborada, assinada e disponibilizada. 29 
Vanessa destacou que o CRAS e a AUDEC trabalham juntos, sendo que as famílias da AUDEC são 30 
acompanhadas pelo equipamento, havendo um serviço conjunto dos dois. Isabel esclareceu que o 31 
referenciamento entre os técnicos do CRAS e a AUDEC precisa ser fortalecido, além da 32 
necessidade de analisar a vulnerabilidade do território, por isso a necessidade do SCFV ser 33 
realizado pelo menos de forma semanal. Após discussões, Donizete disse que seria analisado se a 34 
AUDEC, iria analisar a possibilidade de novo pedida de inscrição do SCFV no CMAS. Os 35 
representantes da entidade se retiram da reunião. Em seguida foi lida a ata da 313º reunião ordinária 36 
do CMAS, realizada no dia 11/04/19, que após correções, foi aprovada e assinada por todos. 37 
Próxima pauta: Mão Amiga. Foi lido oparecer da Comissão de Inscrição e Acompanhamento de 38 
Entidades, Programas, Projetos e Benefícios em relação à Declaração de Funcionamento enviada 39 
pelo Rodrigo de Sousa Lousada, atual presidente da Associação Beneficente Natal Justino da Costa, 40 
recebido pelo CMAS no dia 17/04/2019, o qual se refere a doações de bens pertencentes à Casa de 41 
Passagem para a Mão Amiga. Após a leitura do relatório, ficou decidido que o caso será 42 
encaminhado para o Ministério Público. Próxima Pauta “Plano Plurianual CMAS, Simone leu as 43 
principais estratégias do Plano destacadas pela Comissão de Análise de Instrumentos Legais. 44 
Cláudia observou a necessidade de incluir o idoso e a pessoa com deficiência nos objetivos do 45 
plano, sendo esta uma demanda da sociedade. Após discussões foi colocado em votação a 46 
aprovação do Plano Plurianual de Assistência Social 2018-2021 com as alterações indicadas pela 47 
Comissão de Análise de Instrumentos Legais, sendo: Geovane (aprovou); Joana (aprovou); Lucélia 48 
(aprovou); Rhayza (aprovou); Roberta (aprovou); Simone (aprovou); Vanessa (aprovou) e Evaldo 49 
(aprovou). Seguindo a pauta “Centro Dia”, Lucélia observou que a Resolução n.º 031 de 50 
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14/11/2018 CMAS,  que dispõe sobre a aprovação do reconhecimento do serviço Centro-Dia 51 
ofertado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, solicitando a ampliação da 52 
equipe técnica para o mínimo de 10 (dez) cuidadores no prazo de 90 (noventa) dias, foi atendida no 53 
prazo estabelecido pela resolução, sendo importante que o CMAS se atenha as documentações que 54 
emite e ao prazo de análise da documentação. Colocado da aprovação da Inscrição do serviço 55 
Centro Dia no CMAS: Roberta (aprovou); Geovane (aprovou); Joana (aprovou); Lucélia 56 
(aprovou); Rhayza (aprovou); Simone (aprovou); Vanessa (aprovou) e Evaldo (aprovou). Seguindo 57 
a pauta “alteração da resolução nº 10/2018, artigo 15, § 4ºonde a nova redação passa a ser: § 4º Os 58 
recursos das decisões deverão ser apresentados ao Conselho Municipal de Assistência Social. 59 
Colocada para aprovação segue da seguinte forma: Roberta (aprovou); Geovane (aprovou); Joana 60 
(aprovou); Lucélia (aprovou); Rhayza (aprovou); Simone (aprovou); Vanessa (aprovou) e Evaldo 61 
(aprovou). Informes Gerais: Foi lido pela presidente o Convite para Blitz  62 
Educativa da campanha 18 de maio e convite para Seminário de Comunicação Alternativa. Nada a 63 
tratar, a presidente encerrou a reunião e eu, Rhayza Fernanda Mendes, lavrei a presente ata que será 64 
lida na próxima reunião do CMAS e após aprovada, será assinada por todos. ENCERRAMENTO: 65 
16h15. 66 


