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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO1

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA2

DEZOITO DE DEZEMBRO DE 2014, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO3

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 15h31min.4

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

Santos (representante da sociedade civil – Núcleo dos Assistentes Sociais - titular); Gilmar da Silva6

Lima (representante do governo - SEMDESC); Severina Alda Aguiar (representante da sociedade7

civil – Núcleo de Assistentes Sociais – suplente); Clarice José Pires (representante da sociedade8

civil - APAE); Maria Geralda Araújo (representante do governo – Secretaria de Fazenda); Maria9

Martins Silva Gomes (representante da sociedade civil – Natal Justino da Costa); Eudes Barbosa da10

Costa (representante do governo - Gabinete) e Dilma das Graças Queiroz (representante da11

sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo) . Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da12

SEMDESC, Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos, e Kamilla13

Sousa Sales, Assessora Especial de Gabinete a serviço da SEMDESC. E como convidados,14

Rosilene Máximo Cunha, Esmeralda Almeida, Afonso Roberto Almeida, Marlúcia Izidoro15

Trigueiro Rosa, Raimundo Garcia de Sousa Júnior, e Antonio Joaquim Alves. Lucidalva iniciou a16

reunião agradecendo a presença de todos, explicando o caráter ordinário da reunião, a qual foi17

motivada por ofício da Associação Natal Justino da Costa, mantenedora da Casa de Passagem18

Adulto – Casa do Caminho, que informava o encerramento das atividades daquele equipamento19

previsto para o dia 15 de janeiro de 2015. Raimundo Júnior, presidente da Associação Natal Justino20

da Costa explicou aos presentes que o encerramento das atividades se daria devido a suspensão do21

repasse de subvenção social pela administração municipal, sendo este recurso essencial para22

manutenção do serviço. Severina Alda ressaltou que esta situação estaria afetando também as23

demais entidades beneficiadas com repasse de subvenção, questionando como ficaria a situação24

também destas. Antonio Alves, secretário municipal de fazenda explicou que a suspensão de25

repasse de subvenção para o ano de 2015 baseou-se em nova normativa, determinada pela lei26

federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que disciplinará os repasses de recursos públicos a partir27

de julho de 2015. Raimundo Júnior questionou se não poderia estabelecer convênio com as28

entidades até junho de 2015, se as novas regras serão a partir de julho. Antonio explicou que a29

orientação do Departamento Jurídico da Prefeitura, ao menos a priori, é de que fossem30

preliminarmente suspensos todos os convênios atuais, com vistas a transição para as novas regras, o31

que impossibilitou o envio de projeto de lei para a Câmara Municipal. Antonio falou ainda que32

acreditava no caráter da impessoalidade impressa pelas novas regras, vez que as entidades terão que33

concorrer em processo licitatório, para oferecimento do serviço, de acordo com a  necessidade da34

demanda. Marlúcia ressaltou que lamentava o encerramento das atividades da Casa do Caminho,35

vez que a entidade foi estruturada para atender uma demanda proposta pelo próprio poder público.36
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Raimundo Júnior questionou se não haveria a possibilidade de uma ação emergencial, com vista à37

manutenção da Casa do Caminho, considerando a relevância do serviço. Lucidalva falou de sua38

preocupação quanto ao rompimento de um serviço que compõem uma política pública. Falou ainda39

da seriedade das entidades inscritas, que desenvolvem com qualidade os serviços que prestam.40

Antonio explicou que o departamento jurídico continua analisando as possibilidades de transição,41

inclusive com consulta a órgãos de assessoria, no entanto não haverá nenhum posicionamento até o42

mês de janeiro, e que dessa forma não pode fazer compromissos com nenhuma entidade, acenando43

pela reativação dos convênios, com envio de projeto de lei à Câmara. Questionado quanto ao44

pagamento das parcelas referentes ao convênio vigente, qual seja o ano de 2014, Antonio informou45

que as mesmas deverão ser pagas, na medida do possível até o dia 31 de dezembro, ou o mais tardar46

até o mês de janeiro. Clarice questionou se as entidades teriam sido informadas da situação.47

Antonio assumiu que por um equívoco ocorrido, as entidades estariam sendo informados somente48

recentemente. Lucidalva questionou se não haveria um meio, talvez por consulta ao Ministério49

Público, de manter os serviços, evitando o interrompimento de atendimentos. Antonio esclareceu50

que o posicionamento do prefeito é resolver a situação da melhor forma possível, no entanto o51

mesmo não se disporá a tomar nenhuma medida sem o respaldo legal. Esmeralda procedeu a leitura52

de um relatório, demonstrando os atendimentos e o caráter essencial do serviço. Raimundo Júnior53

falou entender que o Ministério Público poderia dar o respaldo legal que a Prefeitura necessita, pois54

acreditava que o senhor prefeito teria interesse em resolver a situação. Antonio ressaltou que esta55

vinha sendo na verdade, uma das maiores preocupações do prefeito. Diante o exposto e após as56

discussões, Lucidalva questionou quais seriam os encaminhamentos, sendo decidido por todos que57

uma comissão se dirigisse no mesmo dia ao gabinete do promotor, com vistas a falar com o mesmo58

antes do recesso de final de ano. Sendo acatado por todos, sendo definida a comissão composta dos59

seguintes membros: os conselheiros Lucidalva, Clarice, Dilma e Gilmar, e ainda o presidente da60

Associação Natal Justino da Costa, Raimundo Júnior. Nada mais havendo a tratar, a presidente61

encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa62

ata que será lida e aprovada por todos os presentes em reunião. ENCERRAMENTO:16h35min.63


