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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA2

VINTE DE NOVEMBRO DE 2014, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO3

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h25min.4

QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Lucidalva Barreto dos5

Santos (representante da sociedade civil – Núcleo dos Assistentes Sociais - titular); Severina Alda6

Aguiar (representante da sociedade civil – Núcleo de Assistentes Sociais – suplente); Gilmar Lima7

(representante do governo - SEMDESC); Maria Martins Silva Gomes (representante da sociedade8

civil – Natal Justino da Costa); Ilma Costa Marques (representante da sociedade civil - Associação9

Mão Amiga); Maria Geralda Araújo (Representatividade do Governo – Sec. Municipal da Fazenda)10

Eudes Barbosa da Costa (representante do governo - Gabinete); Lucilena Nunes de Araújo11

(representante do governo – SEMED) e Neuzira Cardoso Otoni (representante da sociedade civil –12

Psicólogos). Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC, Larissa Carolina13

de Barros Menezes, Chefe da Divisão dos conselhos, Kamilla Sousa Sales, Assessora Especial de14

Gabinete a serviço da SEMDESC e Thatianny Corrêa Lima. Lucidalva iniciou a reunião15

agradecendo a presença de todos, explicando o caráter extraordinário da reunião, sendo o ponto de16

pauta a apreciação e deliberação do “Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico Financeiro17

do SUAS de 2013”. O conselheiro e secretário Gilmar esclareceu que o documento foi realizado18

pela funcionária Thatianny com a colaboração do ex funcionário da Prefeitura, André Martins, os19

quais o fizeram da melhor forma possível.  Lucidalva falou de sua preocupação em uma análise20

para além de papéis, os quais são importantes, no entanto, os resultados advindos da execução dos21

serviços, ou seja, o impacto social para o público atendido. Os conselheiros colocaram a dificuldade22

em analisar os documentos, vez que para tal é necessário um conhecimento técnico contábil,23

dificuldade também encontrada pela comissão que analisou os documentos e que não conseguiu24

elaborar um parecer para o Conselho. Gilmar esclareceu que infelizmente não houve um25

acompanhamento de um funcionário específico no gasto dos recursos, e que para o concurso foi26

solicitado um profissional de nível superior para este fim, mas que no quadro de lotação atual da27

prefeitura não há funcionário disponível. Lucidalva reafirmou o entendimento do Conselho quanto28

às dificuldades da administração, no entanto sente que não está havendo um esforço maior para29

resolução dos problemas. Severina Alda falou da necessidade de planejamento das ações, que inclui30

um planejamento da execução dos recursos. Gilmar falou entender as colocações do CMAS,31

especialmente por entendê-lo como um parceiro, porém que enfrenta enquanto gestor, dificuldades32

com recursos humanos e também financeiros para executar a política. Lucidalva ressaltou que se a33

gestão não realizou um acompanhamento dos gastos, tampouco o Conselho poderia entender onde e34

em que foram aplicados os recursos. Diante o exposto Lucidalva colocou para os conselheiros35

presentes como poderiam analisar o documento, da melhor forma possível, considerando o curto36
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espaço de tempo disponível. Após as discussões foi sugerida uma análise dos documentos, dentro37

das possibilidades e limites do Conselho, a qual seria por divisão da documentação entre os38

conselheiros, sendo acatado por todos. Ficando marcada reunião para o dia seguinte no período da39

manhã. Foi decidido ainda agendar reunião plenária extraordinária para o dia 26 de novembro às 1340

horas para apreciação e deliberação do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico41

Financeiro do SUAS de 2013. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião42

agradecendo a presença de todos, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e43

aprovada por todos os presentes em reunião. ENCERRAMENTO:14h45min.44


