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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

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

VINTE E NOVE DE MAIO DE 2015, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h51min. 4 

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

Aguiar (representante da sociedade civil – Núcleo dos Assistentes Sociais); Clarice José Pires 6 

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

SEMDESC); Maria Geralda Araújo (representante do governo – SEFAZ); Neuzira Cardoso Otoni 8 

(representante da sociedade civil – Psicólogos); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade 9 

civil – Associação Natal Justino da Costa); e Eudes Barbosa da Costa (representante do governo – 10 

Gabinete). Como convidada Thatianny Correa. Ainda presentes, Larissa Carolina de Barros 11 

Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos, Kamilla Souza Sales, assessora de gabinete a serviço da 12 

SEMDESC e Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC. Gilmar, vice presidente deste 13 

CMAS, iniciou a reunião cumprimentando a todos. Passando ao primeiro ponto de pauta: 14 

apreciação e deliberação da “Retificação do Demonstrativo Físico Financeiro de 2013”, Thatianny 15 

explicou que o erro ocorrido no preenchimento do referido documento seria o fato de ter sido 16 

lançado o recurso municipal juntamente com o recurso federal, causando assim uma receita superior 17 

ao recurso repassado, e que ainda os empenhos realizados para o pagamento das despesas 18 

apontaram a fonte de recurso de forma equivocada. Em seguida Severina Alda procedeu a leitura da 19 

ata da comissão que havia se reunido anteriormente para análise da referida retificação. Os 20 

conselheiros consideraram que o problema estaria na forma de gastar o recurso de forma errada e 21 

que estaria incidindo na prestação de contas, acarretando problemas que perpassam um exercício ao 22 

outro. Após análises concluiu-se que a forma de empenhar o recurso foi equivocada, no entanto o 23 

recurso foi aplicado na finalidade pactuada. Os conselheiros reafirmaram a necessidade de 24 

acompanhar a aplicação do recurso das contas específicas dos pisos cofinanciados, evitando-se 25 

assim erros e problemas na prestação de contas. O secretário Gilmar esclareceu que o servidor já foi 26 

direcionado para este serviço, sendo que acreditava não haver problemas com as prestações de 27 

contas futuras. Colocada para a plenária a Retificação do Demonstrativo Físico Financeiro de 2013, 28 

o mesmo foi aprovado da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Eudes (aprovou); Severina Alda 29 

(aprovou); Neuzira (aprovou); Nilma (aprovou); Maria Geralda (aprovou) e Clarice (aprovou). 30 

Passando ao segundo ponto de pauta “PPAS 2014/2017”, Clarice procedeu a leitura da ata da 31 

Comissão de Instrumento Legais, a qual apontou algumas alterações de escrita. Clarice esclareceu 32 

ainda que houve o entendimento da Comissão de que o documento estaria desatualizado para os 33 

dias de hoje, porém tornava-se necessário considerar que o mesmo foi elaborado para o quadriênio 34 

2014/2017 e ainda que o CMAS por uma pauta de trabalho extensa no ano de 2014 não pode 35 

apreciar o documento no tempo previsto. A comissão considerou ainda que torna-se necessária a 36 
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notificação do Departamento do Cadastro Único, do CPPT e da Secretaria de Educação, sendo que 37 

esta última não enviou dados para a realização do PPAS, contribuindo para o atraso na elaboração 38 

do mesmo. Após as colocações pertinentes, Gilmar colocou para aprovação o Plano Plurianual da 39 

Assistência Social – PPAS 2014/2017, sendo aprovado da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Eudes 40 

(aprovou); Severina Alda (aprovou); Neuzira (aprovou); Nilma (aprovou); Maria Geralda (aprovou) 41 

e Clarice (aprovou). Passando ao terceiro ponto de pauta “Aplicação do recurso do IGD/SUAS”, 42 

Gilmar explicou que seria para aquisição de equipamentos (computadores, impressoras, notebooks e 43 

datashow) com vistas a dinamizar a gestão do trabalho, equipando os CRAS, as Casas Lares e o 44 

próprio órgão gestor. Gilmar salientou que os equipamentos existentes estavam insuficientes e em 45 

condições precárias de uso. Dessa forma, colocou para aprovação a destinação do saldo do 46 

IGD/SUAS para equipagem do órgão gestor e dos equipamentos de atendimento (CRAS e Casas 47 

Lares), sendo aprovada da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Eudes (aprovou); Severina Alda 48 

(aprovou); Neuzira (aprovou); Nilma (aprovou); Maria Geralda (aprovou) e Clarice (aprovou). 49 

Passando ao quarto ponto de pauta “Aprovação do Demonstrativo Físico Financeiro de 2014”, 50 

Thatianny explicou que Lúcio, funcionário responsável pelo preenchimento do mesmo, teve um 51 

contratempo e não pode estar presente à reunião. Diante o fato, Gilmar solicitou a presença do 52 

secretário de planejamento, Silvano Louzado, o qual havia estado com Lúcio no MDS solicitando a 53 

prorrogação do prazo. O mesmo informou que na ocasião em que estiveram em Brasília, foi 54 

informado que não haveria prorrogação do prazo. Os conselheiros ponderaram que não seria 55 

possível analisar os documentos em apenas dois dias, considerando que o prazo findar-se-ia no dia 56 

31 de maio. Dessa forma os conselheiros presentes, decidiram que o Conselho notificaria a 57 

Prefeitura Municipal solicitando providências, vez que o funcionário não cumpriu com sua 58 

responsabilidade, qual seria cumprir com os prazos estabelecidos. Silvano e Thatiany prontificaram-59 

se em realizar o preenchimento até o dia seguinte, ficando a cargo das conselheiras Severina Alda e 60 

Neuzira, em seguida ao preenchimento acessar o sistema e realizar comunicação de que o CMAS 61 

não recebeu o Demonstrativo preenchido em tempo hábil para análise e aprovação do mesmo, e 62 

solicitando um prazo adicional para deliberação.  Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou 63 

a reunião agradecendo a presença de todos eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será 64 

lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 16h07min. 65 


