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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

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

MAIO DE 2015, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 3 

SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 14h34min. QUORUM DE ABERTURA: 4 

Constatada a presença dos conselheiros (as): Severina Alda de Aguiar (representante da sociedade 5 

civil – Núcleo dos Assistentes Sociais); Rúbia Janaina da Silva Rodrigues (representante da 6 

sociedade civil - APAE), Gilmar da Silva Lima (representante do governo - SEMDESC); Maria 7 

Geralda Araújo (representante do governo – SEFAZ); Dilma das Graças Queiroz (representante 8 

sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo - suplente); Marli Rodrigues Xavier Brito (representante da 9 

sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo - titular); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha 10 

(representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga); e Eudes Barbosa da Costa 11 

(representante do governo – Gabinete). Como convidada Nilma Vieira de Jesus. Ainda presentes, 12 

Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos e Isabel Aparecida Cruz 13 

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

cumprimentando a todos. Passando ao primeiro ponto de pauta: apreciação e deliberação do 15 

“Relatório SIM-SUAS do mês de abril/2015”, foram analisados os relatórios da Proteção Social 16 

Básica e da Proteção Social Especial, e ainda o saldo financeiro do cofinanciamento estadual Piso 17 

Mineiro da Assistência Social, no valor de R$ 93.112,49 (noventa e três mil e cento e doze reais e 18 

quarenta e nove centavos). Severina Alda observou que os números de atendimento estariam 19 

decrescendo, o que preocuparia especialmente com relação ao cofinanciamento, uma vez que as 20 

metas talvez não estariam sendo atingidas. Gilmar atribuiu às equipes deficitárias dos 21 

equipamentos, e esclareceu que com a posse dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado - 22 

PSS realizado no final do mês de março o problema deverá ser solucionado. Após análises e 23 

discussões, Gilmar colocou para votação os Relatórios do SIM SUAS – Abril de 2015, sendo 24 

aprovados da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Eudes (aprovou); Severina Alda (aprovou); 25 

Rosilene (aprovou); Marli (aprovou); Maria Geralda (aprovou) e Rúbia (aprovou). Passando ao 26 

segundo ponto de pauta “Casa Lares”, Gilmar informou que conforme sugerido anteriormente pelo 27 

CMAS a técnica Severina Alda foi cedida para coordenação provisória dos equipamentos com 28 

vistas a organizar o serviço. Passando a palavra para Severina Alda, a mesma informou que a 29 

situação encontrada nas unidades foi de muita desorganização, especialmente na Casa Lar 1, que 30 

acolhe adolescentes, com problemas que perpassavam desde ausência de regras de convivência, 31 

evasão escolar até a ausência de trabalho técnico referente a situação de acolhimento das crianças e 32 

adolescentes atendidos. Demandando árduo trabalho da própria e de apenas uma funcionária efetiva 33 

que foi fundamental para o processo. Porém após a posse dos cuidadores, auxiliares e pedagogo 34 

aprovados no PSS a situação demonstra importante e positiva mudança. Os novos funcionários 35 

foram capacitados, e Giovanini ex coordenador da Casa de Passagem Adulto (Casa do Caminho) 36 
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assumiu a coordenação do serviço. Gilmar reafirmou sua percepção positiva na mudança na 37 

dinâmica dos equipamentos e ainda que acreditava que com a posse dos técnicos de serviço social e 38 

psicologia que deverá ocorrer na próxima semana, a situação deverá melhorar ainda mais. Passando 39 

ao terceiro ponto de pauta “Processo Seletivo Simplificado Edital 001/2015-SEMDESC”, Gilmar 40 

informou que o processo ocorreu da melhor forma possível, com a lisura e transparência 41 

necessárias. No entanto, ocorreram denúncias de possíveis irregularidades na aplicação das provas, 42 

conforme tratado anteriormente no CMAS, sendo que quanto ao último posicionamento do 43 

Ministério Público quanto a situação, a Procuradoria Jurídica do Município colocou-se firmemente 44 

quanto a manutenção do referido PSS, vez que as denúncias baseavam-se mem boatos, sem provas 45 

materiais. E que dessa forma os profissionais continuariam a ser convocados. Em “Informes 46 

Gerais”, Gilmar procedeu a leitura da ata de reunião e de visita institucional da Comissão de 47 

Instrumentos Legais e da Comissão de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação, para verificação 48 

do cumprimento do objeto quanto a execução do convênio realizado com o MDS para aquisição de 49 

equipamentos e veículos para atendimento do Abrigo Frei Anselmo. Rúbia, membro da referida 50 

Comissão, ressaltou que limitaram-se a verificação in loco dos materiais adquiridos, vez que não 51 

houve tempo hábil para maior análise de documentos. Severina Alda reafirmou a necessidade de 52 

que os documentos sejam entregues ao CMAS com a antecedência necessária. Gilmar colocou para 53 

votação a Execução do Convênio 750214/2010, que adquiriu equipamentos e veículos para o 54 

Abrigo Frei Anselmo, sendo aprovada da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Eudes (aprovou); 55 

Severina Alda (aprovou); Rosilene (aprovou); Dilma (aprovou); Maria Geralda (aprovou) e Rúbia 56 

(aprovou). Em seguida Gilmar passou a recomposição da Comissão Permanente de Análise de 57 

Pedido de Inscrição, sendo recomposta com os seguintes conselheiros: Maria Geralda, Dilma, 58 

Eudes e Gilmar, ficando agendada reunião para o dia 12 de maio às 14 horas. Logo após Gilmar 59 

convocou a todos os presentes para a audiência pública do CMAS que será realizada no dia 14 de 60 

maio ás 13 horas, reforçando a importante colaboração das entidades para divulgação e mobilização 61 

da população. Em tempo foi colocada a urgente necessidade de recomposição da Comissão de 62 

Instrumentos Legais para análise do Plano Prurianual de Assistência Social – PPAS 2014/2017, que 63 

foi protocolado no CMAS em agosto do ano passado, sendo recomposta pelos seguintes 64 

conselheiros: Clarice, Rosilene, Marli, Severina Alda e Eudes, ficando agendada reunião para o dia 65 

13 de maio às 14 horas. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião agradecendo a 66 

presença de todos eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por 67 

todos os presentes. ENCERRAMENTO: 16h05min. 68 


