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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 

QUATORZE DE ABRIL DE 2015, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 14h41min. 4 

QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Severina Alda de 5 

Aguiar (representante da sociedade civil – Núcleo dos Assistentes Sociais); Gilmar da Silva Lima 6 

(representante do governo - SEMDESC); Neuzira Cardoso Otoni (representante da sociedade civil – 7 

Psicólogos); Júnia Graciele Ribeiro Mendes (representante do governo – SESAU); Rosilene 8 

Cordeiro Máximo da Cunha (representante sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Adelson Pinto 9 

de Carvalho (representante do governo – SEPLAN); e Eudes Barbosa da Costa (representante do 10 

governo – Gabinete). Presentes como convidados, Thatianny Correa e Lúcio de Sá. Ainda 11 

presentes, Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos, Kamilla de Souza 12 

Sales, Assessora Especial de Gabinete a serviço da SEMDESC e Isabel Aparecida Cruz Randi, 13 

técnica da SEMDESC. Gilmar, vice presidente deste CMAS, iniciou a reunião cumprimentando a 14 

todos. Em seguida solicitou a leitura da ata da reunião anterior, que foi realizada por Kamilla e 15 

aprovada por unanimidade pela plenária. Antes do início da pauta, Gilmar apresentou aos presentes 16 

o servidor Lúcio de Sá, economista da PMU que estará responsável pela prestação de contas e 17 

acompanhamento dos recursos alocados para a SEMDESC, informou ainda que o mesmo deverá 18 

treinar um outro servidor do setor administrativo que além de auxiliá-lo poderá realizar o serviço 19 

futuramente. Na oportunidade Thatiany pontuou as dificuldades para realização da prestação de 20 

contas trimestral, conforme havia sido decidido pelo Conselho, pois seria necessário priorizar a 21 

realização da prestação de contas do exercício de 2014. Lúcio ressaltou que estaria a disposição 22 

para o necessário, no entanto não poderia realizar o serviço sem o apoio de ao menos mais um 23 

servidor. Dessa forma foi decidido que o relatório trimestral seria apresentado no mês de Junho. 24 

Passando ao primeiro ponto de pauta: apreciação e deliberação do “Relatório SIM-SUAS do mês de 25 

março/2015”, foram analisados os relatórios da Proteção Social Básica e da Proteção Social 26 

Especial, e ainda o saldo financeiro do cofinanciamento estadual Piso Mineiro da Assistência 27 

Social, no valor de R$ 92.538,01 (noventa e dois mil e quinhentos e trinta e oito reais e um 28 

centavo). Após análises e discussões, Gilmar colocou para votação os Relatórios do SIM SUAS – 29 

Março de 2015, sendo aprovados da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Eudes (aprovou); Severina 30 

Alda (aprovou); Rosilene (aprovou); Neuzira (aprovou); Adelson (aprovou) e Júnia (aprovou). 31 

Passando ao segundo ponto de pauta “Audiência Pública do CMAS”, Gilmar sugeriu a realização 32 

para o dia 14 de maio, vez que não haveria prazo razoável para organização até o final de abril. Os 33 

presentes concordaram, ficando a cargo da secretaria executiva verificar a possibilidade de uso do 34 

plenário da Câmara Municipal. Em “Informes Gerais”, Gilmar procedeu a leitura de ofício 35 

recebido da Coordenação Geral de Prestação de Contas do MDS comunicando a dilação de prazo 36 
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para apresentação de justificativas e ou devolução de recursos referentes à prestação de contas no 37 

exercício de 2007, e ainda outro ofício solicitando a regularização da prestação de contas no 38 

exercício de 2013, referente ao Piso Básico Fixo. Quanto a este último informou que já havia 39 

solicitado a reabertura do sistema para resolução do problema. Realizou a leitura de e-mail do 40 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, divulgando os prazos para realização das 41 

Conferências de Assistência Social. Na oportunidade os conselheiros presentes agendaram as datas 42 

de 05 e 06 de agosto para realização da Conferência Municipal de Assistência Social. Leu ainda 43 

ofício do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, informando a nova Mesa Diretora, que 44 

passou a ter como presidente Maria Alves de Souza e como vice presidente Simone Aparecida 45 

Albuquerque. Gilmar informou o recebimento de documentos pelo setor de projetos e convênios da 46 

SEPLAN, referentes à prestação de contas de convênio realizado com o MDS para aquisição de 47 

equipamentos e veículo para atendimento do Abrigo Frei Anselmo.  Os conselheiros presentes 48 

decidiram por encaminhar os referidos documentos à Comissão de Instrumentos Legais e à 49 

Comissão de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação, ficando agendada reunião para o dia 15 de 50 

abril às 13h00min. Ficando a cargo da Secretaria Executiva comunicar à Coordenação de Projetos e 51 

Convênios da necessidade de prorrogação do prazo junto ao MDS, qual seria 18 de abril. Em 52 

seguida procedeu a leitura de correspondência recebida, em caráter de denúncia anônima, com 53 

relação à aplicação das provas do Processo Seletivo Simplificado, realizado pela SEMDESC no dia 54 

29 de março. A denúncia perpassava o apontamento de envelopes de provas sem lacre, número de 55 

cadernos de provas insuficientes, uso de celulares nas dependências do colégio utilizado para o feito 56 

e outros, colocando em dúvida a seriedade do PSS, e ainda solicitando o cancelamento do certame. 57 

Na ocasião Gilmar solicitou a presença do servidor Marcelo Geraldo, membro da Comissão 58 

organizadora do PSS, que esclareceu que quanto aos envelopes sem lacre, todos foram 59 

anteriormente lacrados e entregues aos fiscais na sala de organização, e quanto a cadernos 60 

incompletos houve apenas um caso dentre mais de novecentas provas impressas, o que foi 61 

prontamente resolvido. Quanto ao uso de celular, houve um caso em que o candidato, apesar de o 62 

aparelho estar no saco plástico fornecido pela organização, atendeu uma chamada, sendo 63 

desclassificado no ato e retirado do local. A conselheira Severina Alda questionou a entrega da 64 

correspondência após a divulgação do resultado final. Ademais conforme relatado na referida 65 

correspondência, o Ministério Público teria sido acionado, devendo a este manifestar-se caso 66 

entendesse pertinente as denúncias apresentadas. Na oportunidade Gilmar informou que havia 67 

estado com o promotor Rafael Moreno na semana anterior para tratar do aditamento dos contratos e 68 

em nenhum momento foi falado no assunto, e ainda que o mesmo foi convidado a se fazer presente 69 

no dia da aplicação das provas. Dessa forma os conselheiros presentes entenderam não haver 70 

matéria da área de competência e atuação do CMAS na situação apresentada. Ainda em informes 71 

gerais, Neuzira procedeu a leitura da ata da comissão relatando reunião com Eliane do Controle 72 



3 
 

Interno esclarecendo o convênio com a prestadora de serviço para manutenção das cozinhas e 73 

padarias comunitárias. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião agradecendo a 74 

presença de todos eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por 75 

todos os presentes. ENCERRAMENTO: 16h20min. 76 


