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ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

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

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

SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 14h02min. QUORUM DE ABERTURA: 4 

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

civil – Núcleo dos Assistentes Sociais); Dilma das Graças Queiroz (representante da sociedade civil 6 

– Abrigo Frei Anselmo), Gilmar da Silva Lima (representante do governo - SEMDESC); Maria 7 

Geralda Araújo (representante do governo – SEFAZ); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha 8 

(representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga); Nilma Vieira de Jesus (representante 9 

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

do governo – Gabinete). Presentes ainda, Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da Divisão 11 

dos Conselhos, Kamilla Souza Sales, assessora de gabinete a serviço da SEMDESC e Isabel 12 

Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC. Gilmar, vice presidente deste CMAS, iniciou a 13 

reunião cumprimentando a todos. Passando ao primeiro ponto de pauta: apreciação e deliberação do 14 

“Relatório SIM-SUAS do mês de maio/2015”, foram analisados os relatórios da Proteção Social 15 

Básica e da Proteção Social Especial, e ainda o saldo financeiro do cofinanciamento estadual Piso 16 

Mineiro da Assistência Social, no valor de R$ 175.873,42 (cento e setenta e cinco mil e oitocentos e 17 

setenta e três reais e quarenta e dois centavos). Severina Alda observou uma considerável queda nos 18 

números de atendimentos da Proteção  19 

Social Básica, reafirmando a necessidade de um maior acompanhamento e também da análise 20 

minuciosa dos dados, com vistas a entender as causas. Colocado para votação, o Relatório SIM-21 

SUAS, referente ao mês de maio foi aprovado da seguinte forma: Gilmar (aprovou); Eudes 22 

(aprovou); Severina Alda (aprovou); Rosilene (aprovou); Nilma (aprovou); Maria Geralda 23 

(aprovou) e Dilma (aprovou). Passando ao segundo ponto de pauta: apreciação e deliberação do 24 

“Plano de Ação MDS/SUAS 2015”, os conselheiros colocaram a necessidade de alcance das metas 25 

previstas e pactuadas visando enfrentar os problemas que vem atingindo sobremaneira a 26 

comunidade, e principalmente incidindo nos números de atendimento da Proteção Social Especial. 27 

Colocado para votação, o Plano de Ação MDS/SUAS 2015 foi aprovado da seguinte forma: Gilmar 28 

(aprovou); Eudes (aprovou); Severina Alda (aprovou); Rosilene (aprovou); Nilma (aprovou); Maria 29 

Geralda (aprovou) e Dilma (aprovou). Passando ao terceiro ponto de pauta “Plano de Serviço – 30 

Piso Mineiro 2015”, foi apresentada proposta de aplicação do recurso nas modalidades: benefício 31 

eventual, PAIF e acolhimento institucional – Casa Lar. Após as colocações pertinentes foi colocado 32 

para votação, o Plano de Serviço do Piso Mineiro 2015, sendo aprovado da seguinte forma: Gilmar 33 

(aprovou); Eudes (aprovou); Severina Alda (aprovou); Rosilene (aprovou); Nilma (aprovou); Maria 34 

Geralda (aprovou) e Dilma (aprovou). Em informes gerais, Gilmar informou da visita ao município 35 

da Promotoria do Trabalho, que entre outros assuntos, tratou especificamente das ações estratégicas 36 



2 
 

do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI. Na oportunidade convidou os presentes 37 

para a ação de mobilização a ser realizada pelo CREAS no dia 12 de junho, em alusão ao Dia de 38 

Combate ao Trabalho Infantil, a qual se concentrará na Praça da Prefeitura e em seguida em 39 

panfletagem nos semáforos e outros locais.  Severina Alda falou de denúncia de uso irregular do 40 

caminhão destinado ao Programa Compra Direta, o qual estaria sendo usado para atendimento de 41 

solicitações de mudanças habitacionais, materiais de construção e outros carretos. Gilmar falou que 42 

de fato o caminhão vinha sendo usado para estes fins, mas que com a reativação do Programa 43 

Compra Direta, a qual deveria ocorrer nos próximos dias, isto não aconteceria mais. Severina Alda 44 

ressaltou a gravidade da situação, uma vez que o caminhão destinasse ao transporte de alimentos, 45 

podendo ocorrer avarias e até contaminações no veículo. Gilmar ficou de verificar junto ao 46 

secretário adjunto Valdir, o qual é responsável pela agenda dos veículos, com vistas a solucionar o 47 

problema. Severina Alda informou que a Comissão não conseguiu avaliar os documentos referentes 48 

ao Demonstrativo Físico Financeiro 2014, e que dessa forma seria necessário reunir-se para melhor 49 

analisar. Considerando o final do mandato da atual diretoria, foi decidido esperar a posse dos novos 50 

conselheiros, a qual deverá ocorrer na próxima semana, sendo acatado por todos. Eudes sugeriu que 51 

a campanha de destinação de imposto renda se estendesse até os funcionários públicos e das 52 

empresas. Severina Alda sugeriu ainda que o CMAS enviasse ofício ao CMDCA reforçando esta 53 

necessidade. Nada mais havendo a tratar, o vice presidente encerrou a reunião agradecendo a 54 

presença de todos e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por 55 

todos os presentes. ENCERRAMENTO: 15h10min. 56 


