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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE1

ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA OITO DE JANEIRO 2015, NA2

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E3

CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h42min. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a4

presença dos conselheiros (as): Lucidalva Barreto dos Santos (representante da sociedade civil –5

Núcleo dos Assistentes Sociais - titular); Gilmar da Silva Lima (representante do governo -6

SEMDESC); Elizenia Gomes Camacho (representante da sociedade civil - Associação Mão7

Amiga); José Eugênio Sena Souto (representação do poder público - SEGOV - suplente); Maria8

Martins Silva Gomes (representante da sociedade civil – Natal Justino da Costa); Eudes Barbosa da9

Costa (representante do governo - Gabinete) Marli Rodrigues Xavier Brito (representante da10

sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo) e Maria Geralda Araújo (representante do governo –11

Secretaria de Fazenda). Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC,12

Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos, e Kamilla Sousa Sales,13

Assessora Especial de Gabinete a serviço da SEMDESC. E ainda Rosilene Máximo Cunha como14

convidada. Lucidalva iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, ressaltando tratar-se da15

primeira reunião do ano, desejando ainda um ano de luta e conquistas para a política de assistência16

social. Passando ao ponto de pauta: apreciação e deliberação do “Relatório SIM-SUAS do mês de17

dezembro/2014”. Iniciou informando o saldo financeiro do Piso Mineiro da Assistência Social no18

dia 31 de dezembro de 2014, no valor de R$ 91.001,37 (noventa e um mil, um real e trinta e sete19

centavos). Durante a análise das informações da Proteção Social Especial, Lucidalva chamou a20

atenção para os baixos números de atendimento do CREAS, ressaltando a necessidade da visita21

institucional aquele equipamento, para melhor entender os dados que vem sendo informados. Na22

oportunidade Lucidalva questionou acerca dos desdobramentos da última reunião quando foi23

discutida a situação das entidades que estariam com o repasse de subvenção suspenso. A24

conselheira Maria informou que a Associação Natal Justino da Costa suspendeu as atividades da25

Casa do Caminho, que oferece o serviço de acolhimento para adultos e famílias, diante a falta de26

repasse do recurso e ainda de posicionamento do poder público junto à entidade. Maria informou27

ainda que além da falta do serviço da Casa, também não haveria disponibilidade de passagem28

rodoviária no CREAS, o que estaria dificultando ainda mais a situação. Gilmar informou que o29

benefício de passagem estaria suspenso por falta de orçamento, mas que no entanto, o problema já30

estaria sendo solucionado. Maria Geralda informou ter conhecimento de que o Ministério Público31

manifestou-se junto ao município, ainda antes do recesso de final de ano, solicitando o estudo de32

uma solução, o que estaria sendo feito pelo setor jurídico. Lucidalva sugeriu que apesar das33

iniciativas para solução da questão, que o CMAS enviasse ofício ao prefeito pedindo agilidade, pois34

o ocorrido com a Casa do Caminho seria somente o início de um grave cenário que se coloca para35

os serviços prestados à população, sendo acatado pelos presentes. Retomando ao ponto de pauta, e36
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após análises e discussões, colocou para votação os Relatórios do SIM SUAS - Deaembro, sendo37

aprovado da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Elizênia (aprovou); Maria (aprovou); Lucidalva38

(aprovou); Maria Geralda (aprovou); Marli (aprovou); José Eugênio(aprovou) e Eudes (aprovou).39

Em “Informes Gerais”, Lucidalva sugeriu que seja formalizado junto à gestão, a necessidade de40

disponibilização de profissional exclusivo para prestação de contas, uma vez que foi deferido pelo41

CMAS por ocasião da aprovação do Demonstrativo 2013, que a prestação de contas seria trimestral.42

Gilmar ressaltou que a dificuldade continuaria sendo a ausência de profissional disponível, e que43

somente com o concurso esta pendência estaria sendo resolvida. Lucidalva sugeriu ainda a44

solicitação dos planos de trabalho, dos equipamentos estatais e privados que compõem a rede45

socioassistencial, aproveitando o início do ano. Sendo ambas sugestões acatadas por todos. Nada46

mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos e eu, Isabel47

Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes em reunião.48

ENCERRAMENTO:14h20min.49


