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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA2

DIA NOVE DE JANEIRO DE 2014, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL3

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC.4

HORÁRIO:14h30. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos5

conselheiros (as): Giovanini de Bosco Rosa dos Santos (representante da sociedade6

civil – Associação Natal Justino da Costa); Elizênia Gomes Camacho (representação7

entidade assistencial - Associação Mão Amiga -titular); Eudes Barbosa da Costa8

(representante do governo - Gabinete); Neuzira Cardoso Otoni (representante da9

sociedade civil - Representante dos Psicólogos); Gilmar da Silva Lima (representante10

do governo - SEMDESC); Vanilda Martins de Melo Duarte (representante da11

sociedade civil - Abrigo Frei Anselmo) e Lucidalva Barreto dos Santos (representante12

da sociedade civil - Núcleo dos Assistentes Sociais). Ainda presentes, Thaís Pereira13

Souza da Costa, técnica da SEMDESC, Kamilla de Souza Sales e Larissa Carolina14

Barros Menezes, Assessora Especial e Chefe da Divisão dos Conselhos ligados à15

Área Social, respectivamente. O presidente Senhor Giovanini iniciou agradecendo a16

presença de todos, procedendo ao primeiro ponto de pauta: "Eleição do Presidente",17

expôs que irá sair do cargo em virtude de seu desligamento do conselho após essa18

reunião e abriu espaço que os conselheiros presentes apresentem interesse em19

candidatar-se. O nome da conselheira Lucidalva foi citado pelos conselheiros para o20

cargo de presidente, visto estar na vice-presidencia e pela experiência de militância21

na área. A conselheira Lucidalva, agradeceu a confiança, colocou-se a disposição,22

mas disse ser importante que outros conselheiros se envolvam na responsabilidade do23

cargo. Sem nenhuma manifestação, a conselheira Lucidalva Barreto dos Santos foi24

eleita por unanimidade e o conselheiro e secretário municipal da assistência social,25

Gilmar da Silva Lima, candidatou-se ao cargo de vice-presidente, sendo eleito26

também por unanimidade pela plenária. Após, eleitos o presidente Giovanini, passou27

para o segundo ponto de pauta "Relatórios SIM SUAS referente ao mês de28

dezembro/2013", o qual foi analisado em forma impressa pela plenária, os dados da29

Proteção Social Básica, Proteção Social Especial e Rede Conveniada. Giovanini30

apresentou aos conselheiros os relatórios encaminhados pela gestão, com mais31
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detalhes de dados de atendimento. Thaís enfatizou a respeito do atendimento ter32

diminuído mês a mês e a preocupação com a qualidade e oferta dos serviços e33

explicou ainda, que o Governo Federal monitora a oferta dos serviços cofinanciados34

através dos relatórios mensais e Censo Suas. Giovanini atentou para as questões que35

já foram discutidas junto com o poder executivo. O secretário e conselheiro Gilmar,36

disse que preocupa-se com a falta de profissionais nos equipamentos, que já discutiu37

o assunto com o prefeito e procurador do município e que há entendimento da38

importância do serviço, porém que há uma preocupação na contenção de despesas no39

município. Lucidalva sugeriu uma conversa do poder executivo com o ministério40

público e este conselho. Giovanini sugeriu ainda uma proposta emergencial para41

qualificar o atendimento socioassistencial. Após analises, passou-se a votação:42

Gilmar (aprova); Giovanini (aprova); Elizenia (aprova); Eudes (aprova); Vanilda43

(aprova); Lucidalva (aprova) e Neuzira (aprova). Tendo sido feita uma observação44

quanto a necessidade de qualificação e aprimoramento das equipes técnicas dos45

equipamentos Cras e Creas. Dessa forma, decidiu-se por aguardar o retorno das46

férias do prefeito para tentar uma reunião junto ao mesmo, com propostas imediatas47

para espera do concurso público. O secretário e conselheiro Gilmar sugeriu conversar48

com o procurador do município, sendo que Lucidalva, Elizenia e Giovanini se49

dispuseram a ir junto com o conselheiro Gilmar. Larissa entregou aos presentes o50

calendário de reuniões deste ano, elaborado em dezembro/2013. Desse modo, o51

presidente Giovanini de Bosco Rosa Santos encerrou a reunião agradecendo a52

presença de todos, e eu, Thaís Pereira Souza da Costa, lavrei essa ata que será lida e53

aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO:15h51min.54


