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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,2
REALIZADA DIA OITO DE AGOSTO DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA3
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-4
SEMDESC. HORÁRIO: 08h20min. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a5
presença dos conselheiros (as) Titulares: Giovanini de Bosco Rosa Santos6
(representatividade da Sociedade Civil – Associação Natal Justino da Costa);7
Lucidalva Barreto dos Santos (representatividade da sociedade civil – Núcleo de8
Assistentes Sociais); Severina Alda Aguiar (representatividade da sociedade civil –9
Núcleo de Assistentes Sociais); Junia Gracielle Ribeiro Mendes (representante do10
Governo - Secretaria Municipal da Saúde); Eudes Barbosa da Costa11
(Representatividade do Governo - Gabinete); Vanilda Martins de Melo Duarte12
(Representatividade da Sociedade Civil – Abrigo Frei Anselmo); Neuzira Cardoso13
Otoni (representatividade da sociedade civil organizada - Representante dos14
Psicólogos); Maria Geralda Araújo (Representatividade do Governo – Secretaria15
Municipal da Fazenda), Rúbia Janaina da Silva Rodrigues (Representatividade da16
Sociedade Civil – APAE), Gilmar da Silva Lima (representante do governo -17
SEMDESC) e Bárbara Monteiro Couto (representante da Sociedade Civil –18
Associação Natal Justino da Costa). Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz Randi,19
técnica da SEMDESC, e Larissa Carolina Barros Menezes – Chefe da Divisão dos20
Conselhos ligados à Área Social. Após constatar o quorum, o presidente deu boas21
vindas a todos iniciando com o primeiro ponto de pauta: "Análise acerca da22
realização da IX Conferência Municipal de Assistência Social", o presidente passou a23
palavra ao conselheiro e secretário da SEMDESC que avaliou que foi muito24
produtivo, as conselheiras Júnia e Rúbia falaram da necessidade de melhor trabalhar25
as pré-conferências para uma participação mais qualificada; a conselheira Neuzira26
ressaltou ainda a ausência dos membros do executivo e do legislativo e do judiciário,27
e do ministério público, estando alguns presentes na abertura, porém não28
permaneceram no decorrer do evento. A conselheira Alda colocou que infelizmente,29
evidenciou-se nas falas de alguns representantes dos poderes, que a assistência social30
ainda é vista como favor e benevolência. Lucidalva ressaltou a qualidade das31
deliberações, que foram muito importantes, e que há de se pensar em como garantir a32
implantação dessas propostas, considerando ainda, o momento o qual está se33
elaborando o Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA. Alda34
propôs ainda, que o CMAS faça uma avaliação semestral das propostas, quanto a sua35
implantação, e que se realize urgente, a curto prazo, a realização do diagnóstico36
situacional do município. O presidente Giovanini evidenciou junto ao secretário37
Gilmar algumas proposições que foram feitas e que podem ser implementadas a curto38
prazo, pois não dependem necessariamente de orçamento, e sim de iniciativa do39
poder público. Foi proposta uma reunião extraordinária para análise e elaboração de40
documento baseado nas deliberações da conferência, para ser enviado ao executivo,41
com envio antecipado do relatório para os conselheiros, a qual ficou agendada para o42
dia quinze de agosto às oito horas da manhã. No entanto, no geral os conselheiros43
consideraram a Conferência como produtiva e importante para a política no44
município, destacando principalmente, a boa apresentação da palestrante. Segundo45
ponto de pauta “Relatórios de atividades 2012 e Planos de Ação 2013 – Entidades”,46
Giovanini colocou que foram feitas algumas avaliações, e falando da situação da47
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Associação da Mulher Trabalhadora informou que estão com dificuldades em48
manter-se funcionando, havendo inclusive possibilidade de encerramento das49
atividades ou reordenamento da proposta de trabalho, no entanto não há nada50
formalizado, e ao que parece, a maior dificuldade está no pagamento de encargos, os51
quais não podem ser feitos com recurso de subvenção. Porém quanto aos documentos52
avaliados a Comissão Permanente de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação53
deliberou sobre os mesmos e concluiu estarem condizentes, sendo aprovados por54
todos. Terceiro ponto de pauta “Elaboração de novo Plano de Acompanhamento e55
Fiscalização de Entidades e Organização de Assistência Social, bem como dos56
serviços, programas e projetos socioassistenciais para 2013-2014”, Giovanini57
solicitou aos conselheiros um grupo de estudo para elaboração do mesmo, o qual58
ficou composto da seguinte forma: Severina Alda Aguiar, Maria Geralda Araújo,59
Lucidalva Barreto dos Santos, Rúbia Janaína da Silva Rodrigues e Giovanini de60
Bosco Rosa dos Santos, ficando agendada reunião de estudo para o dia quinze, após a61
reunião extraordinária. “Informes Gerais”, Giovanini colocou a proposta de reunião62
com a Secretaria Municipal de Cultura para discutir a situação da cessão dos violões,63
ficando decidido convidá-los a participar da próxima reunião ordinária do CMAS. Na64
oportunidade, a conselheira Neuzira questionou quanto ao funcionamento das65
Cozinhas e Padarias Comunitárias, quanto a que o conselheiro e secretário Gilmar66
informou que as mesmas reiniciaram suas atividades nesta semana. Neuzira67
questionou então quanto ao funcionamento dos cartões, e que é importante verificar68
se estes estão garantidos no atual contrato com a empresa vencedora da licitação,69
diante a que o conselheiro Gilmar informou que está garantida no novo contrato o70
fornecimento das cem unidades de marmitas para atendimento dos cartões, junto ao71
público atendido pelos CRAS. Colocou ainda os problemas de acesso do Bairro72
Mamoeiro e adjacências ao centro da cidade, pois ocorreram somente na última73
quinzena, dois acidentes na rodovia, e que há loteamentos que estão sendo74
autorizados naquela região, porém sem preocupação com a melhoria das estruturas, e75
qual seria o posicionamento do Conselho diante o problema, quanto a que os76
presentes decidiram tratar também desta pauta, na reunião a ser agendada com senhor77
prefeito. A conselheira Alda questionou a situação do processo seletivo que está78
findando-se e ainda quanto à realização de concurso público. Gilmar informou não79
haver nada decidido, mas ao que parece, não haveria possibilidade de prorrogação do80
edital vigente. Diante as discussões os conselheiros decidiram incluir também este81
assunto na pauta da reunião a ser realizada com o prefeito. Lucidalva colocou que a82
Comissão Permanente de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação, realizou visita83
institucional à APAE, atendendo solicitação da Secretaria de Planejamento –84
SEPLAN quanto a documento deste Conselho atestando o cumprimento do objeto85
quanto a concessão do ônibus adaptado aquela entidade, que ocorreu no final do ano86
passado, e que deverá ser anexado a prestação de contas. Procedeu então a leitura da87
ata. Colocado em votação o mesmo foi aprovado por todos os presentes. Não tendo88
nada mais a tratar, o presidente Giovanini de Bosco Rosa Santos encerrou a reunião,89
agradecendo a atenção de todos e o compromisso com a potencialização da Política90
de Assistência Social no âmbito local, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa91
ata que será lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 09h46min.92
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