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ATA DA (324ª) TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 
QUARTORZE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NA SEDE DA SECRETARIA 3 
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 4 
13h35. QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as):Evaldo José da 5 
Silva (representante do governo – SEGOV – Titular); Geovane Martins Ferreira (representante do 6 
Governo – SEFAZ – Titular); Larissa Maiarah Mesquita (representante do governo – Saúde);Dilma 7 
das Graças (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Ramon Lourenço Alves da 8 
Silva (representante do governo – governo);Nilma Vieira de Jesus(representante da sociedade civil – 9 
Assistente Social);Nicolly Pereira Godinho (representante do governo – SEMDESC, titular), Lucélia 10 
Gomes Soares (representante da sociedade civil – APAE), Claudiene Fernandes Ferreira Gomes 11 
(representante da sociedade civil – APAE – suplente) e Vilma Dias Pereira (representante da 12 
sociedade civil – pedagogas).Como participantes: Cláudia Maira de Oliveira (secretária da 13 
SEMDESC), Isabel Aparecida Cruz Randi (técnica da SEMDESC) e Junior César Melo Valadão, 14 
usuário do Cras2.O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, foi explicado sobre a 15 
alteração do Termo de Fomento 057/2018 da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 16 
APAE,emendaparlamentar recebida em dezembro de 2018 para ser utilizada basicamente para 17 
contratação de cuidadores sociais e combustível do ônibus utilizado no transporte de usuários. Após 18 
constatação de possível saldo de recurso proveniente de sobra de combustível a ser utilizado com o 19 
ônibus,à entidade apresentou proposta de alteração do plano de trabalho com a redução do valor a ser 20 
gasto com o ônibus e a inclusão do veículo FORD KA, o qual é utilizado para realização das visitas 21 
domiciliares do serviço oferecido no SUAS. A conselheira e coordenadora do SUAS na APAE, 22 
Lucélia, esclareceu as motivações da entidade e o presidente Evaldo propôs que sendo uma alteração 23 
que não influenciaria em metas e valores que a mesma fosse apreciada diretamente pela plenária, no 24 
entanto observando que a proposta é para o abastecimento do FORD KA por dois meses, porém 25 
aproximando-se o final do exercício que a entidade alterasse a proposta para um mês, qual seja o mês 26 
de dezembro. Os conselheiros presentes concordaram, sendo colocada para votação a proposta de 27 
alteração do Termo de Fomento 057/2018 foi aprovado da seguinte forma: Dilma (aprovou|), Lucélia 28 
(aprovou), Vilma (aprovou), Evaldo (aprovou), Nicolly (aprovou), Geovane (aprovou), Ramon 29 
(aprovou), e Nilma (aprovou). Em seguida Evaldo solicitou que a Comissão de Inscrição e 30 
Acompanhamento repassasse a visita realizada na Casa de Acolhida Nossa Senhora do Carmo sobre o 31 
pedido de inscrição no Conselho. A conselheira Claudiene leu para os conselheiros o relatório de 32 
visita. A comissão sugeriu que a entidade fizesse algumas alterações no plano de trabalho e 33 
apresentasse à comissão no prazo de trinta dias. Nilma falou sobre as dificuldades de acionar o Centro 34 
de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS, sugerindo documentar a relação de 35 
trabalho realizado entre os órgãos. Passando para próxima pauta a Comissão de Orçamento e 36 
Financiamento apresentou o relatório de visita ao Abrigo Frei Anselmo. A conselheira Lucélia fez a 37 
leitura do relatório. A comissão analisou oTermo de Fomento 005/2019, Benefício de Prestação 38 
Continuada - BPC e aposentaria dos residentes, conforme resolução 001/2016 do CMAS que 39 
estabelece critérios para funcionamento e participação da pessoa idosa acolhida no custeio do Serviço 40 
de Acolhimento Institucional na modalidade abrigo. A comissão identificou algumas fragilidades 41 
quanto à organização e planejamento do serviço, alguns documentos como o plano individual de 42 
atendimento – PIA, registros dos estudos de casos e outros documentos que demonstrasse a prestação 43 
do serviço socioassistencial, não foram apresentados. A apresentação de documentos contábeis estava 44 
desatualizada não evidenciando o gasto dos 30%.  A Comissão agendou retorno da visita para analisar 45 
a documentação em fevereiro. O Conselho determinou o envio de ofício notificando a entidade das 46 
irregularidades e solicitando providências. A gestão também será comunicada e o relatório da 47 
comissão enviado dando ciência da situação. Em seguida Evaldo explicou que a partir da próxima 48 
reunião fica alterado o quórum de sete para seis no CMAS, com a exclusão da Associação Mão Amiga 49 
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e na ausência de entidade para assumir a representação fica vaga até a modificação por alteração de lei 50 
ou inscrição de novas entidades. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião e eu, Lidiane 51 
Ferreira, lavrei a presente ata que após lida, e aprovada será assinada pelos presentes. 52 
ENCERRAMENTO: 15h36. 53 


