
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
– CMAS, REALIZADA DIA VINTE E SETE DE AGOSTO DE 2012, NA SEDE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h30min. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos

conselheiros (as); Andréia Cristina Moreno, Benedito Claudino da Silva, Edvardes

Luiz Pessoa, Luciana Risolia Navarro Cardoso Vale, Lucidalva Barreto dos Santos,

Luzia Francisco Ribeiro, Maria Rosália Alves Fonseca, Neuzira Cardoso Ottoni.

Presentes também, Thaís P. Souza da Costa - Técnica dos Conselhos Ligados à Área

Social, a Assistente Administrativo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento

Social e Cidadania - SEMDESC - Darlene Melo Adjuto e Mariana P. B. Martins -

Assistente Administrativo I. Iniciando a reunião, a presidente Neuzira, introduziu a

pauta: Apresentação do Demonstrativo Físico-Financeiro dois mil e onze do

SUASweb, informando aos conselheiros presentes que, por três vezes a comissão de

Fiscalização, Monitoramento e Avaliação tentou se reunir, não obtendo a presença de

todos os conselheiros participantes da comissão, e que portanto o conselho terá que

analisar o demonstrativo físico-financeiro de dois mil e onze e deliberar sobre o

mesmo nesta reunião. A conselheira Luciana pediu licença e se ausentou da reunião

por se considerar parcial à aprovação do demonstrativa na sua condição de gestora.

Assim, após a apresentação dos documentos pela Darlene, os conselheiros fizeram a

análise do demonstrativo e deliberaram da seguinte forma: Andréia - pela aprovação,

Benedito - pela aprovação, Edvardes - pela aprovação , Lucidalva - pela aprovação,

Luzia - pela aprovação, Maria Rosália - pela aprovação , Neuzira - pela aprovação.

Desta forma ficou aprovado por unanimidade o Demonstrativo Físico-Financeiro dois

mil e onze do SUASweb, ficando estabelecido que a presidente Neuzira lançará a

aprovação no site SUASweb. Seguindo a pauta, recomposição da Comissão de

Análise de Instrumentos Legais, Comissão de Fiscalização, Monitoramento e

Avaliação, Comissão de  Acompanhamento de Benefícios e Comissão

Permanente  de Análise de Pedido de Inscrição de Entidades de Assistência

Social. Os conselheiros discutiram sobre a recomposição das comissões deste CMAS

e fizeram alguns apontamentos. Luciana retornou à reunião. A conselheira Andréia se

dispôs a substituir o antigo conselheiro Hélio na Comissão Permanente  de Análise



de Pedido de Inscrição de Entidades de Assistência Social e a conselheira Maria

Rosália demonstrou interesse em participar da Comissão de Análise de

Instrumentos Legais. Em seguida, Luciana falou para os conselheiros sobre a

dificuldade que a prefeitura municipal tem encontrado na liberação da verba pública

para as ações de interesse público. Lucidalva sugeriu realizar uma reunião com os

presidentes do CMAS e do conselho da saúde para elaborar o documento. Edvardes

sugeriu que se convide para a reunião o presidente de todos os conselhos municipais

para a elaboração de um documento para a Câmara Municipal e o Ministério Público.

A reunião ficou agendada para quarta-feira, às oito horas. Nada mais a tratar, a

presidente Neuzira encerrou a reunião, agradecendo a atenção e o incentivo à Política

de Assistência Social como direito num processo democrático e participativo e eu,

Mariana, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes.

ENCERRAMENTO: 09h28min.


