
1 
 

ATA DA DUCENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

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

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

SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h44min. QUORUM DE ABERTURA: 4 

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

civil – Assistentes Sociais – suplente); Maria José Machado Guimarães (representante da sociedade 6 

civil – APAE); Dilma das Graças Queiroz (representante da sociedade civil – Abrigo Frei 7 

Anselmo), Gilmar da Silva Lima (representante do governo - SEMDESC); Osmar Pereira Leitão 8 

(representante do governo – SEFAZ); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da 9 

sociedade civil – Associação Mão Amiga); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil 10 

– Associação Natal Justino da Costa - titular); Neuzira Cardoso Otoni (representante da sociedade 11 

civil – Psicólogos - titular); Simone da Silva Camargo (representante da sociedade civil – 12 

Psicólogos - suplente); Eudes Barbosa da Costa (representante do governo – Gabinete); Fagner 13 

Aparecido Costa Marin (representante do governo – SEMED); e Dorvelina Olinda de Oliveira 14 

(representante do governo – SEPLAN). Presentes ainda, Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe 15 

da Divisão dos Conselhos, Kamilla Souza Sales, Assessora de Gabinete a serviço da SEMDESC, e 16 

Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC. O presidente Gilmar Lima, iniciou a reunião 17 

cumprimentando a todos, passando ao primeiro ponto de pauta: apreciação e deliberação do 18 

“Relatório SIM-SUAS do mês de junho/2015”, foi informado saldo do Piso Mineiro no valor de R$ 19 

196.620,31 (cento e noventa e seis mil seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos). Severina 20 

Alda fez observação aos números de atendimento da Proteção Social Básica, os quais segundo a 21 

mesma estariam abaixo da capacidade de atendimento dos equipamentos. Diante os 22 

questionamentos que tem sido recorrentes, sugeriu-se realizar reunião com técnicos dos 23 

equipamentos, a Comissão de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação juntamente com o gestor, 24 

para ouvi-los com vistas a entender o que estaria ocorrendo, sendo acatado por todos, ficando 25 

agendada reunião para o dia 14 de julho, terça-feira às 14h00min. Colocados para votação os 26 

Relatórios SIM-SUAS do mês de junho/2015, referentes à Proteção Social Básica e Proteção Social 27 

Especial, e ao saldo do Piso Mineiro da Assistência Social, foram aprovados da seguinte forma: 28 

Gilmar (aprovou), Maria José (aprovou), Nilma (aprovou), Dilma (aprovou), Dorvelina (aprovou), 29 

Fagner (aprovou), Osmar (aprovou), Neuzira (aprovou), Eudes (aprovou) e Rosilene (aprovou). 30 

Passando ao segundo ponto de pauta “Análise da Prestação de Contas”, referente ao 31 

Demonstrativo Físico Financeiro 2014, os conselheiros que participaram da reunião de comissão 32 

informaram não ter concluído a análise. Diante a urgência de conclusão da referida análise 33 

agendou-se reunião para o dia 13 de julho às 13h30min. O presidente Gilmar ressaltou a 34 

necessidade de comprometimento dos conselheiros para conclusão do documento, vez que o 35 

município poderá ser penalizado mediante o atraso ou até mesmo o não preenchimento da análise 36 
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do CMAS no sistema. Em seguida passou ao terceiro ponto de pauta “Conferência Municipal de 37 

Assistência Social” a realizar-se nos dias 5 e 6 de agosto, discutiu-se a composição de Comissão 38 

Especial para organização da mesma, ficando composta pelos seguintes membros: Gilmar, Simone, 39 

Dilma, Nilma, Severina Alda, Dorvelina, Rosilene, Neuzira, Lucidalva e Osmar. Ficando reunião 40 

agendada para o dia 15 de julho às 13h30min. Em “Informe Gerais”, Gilmar informou que com 41 

relação ao coordenador do CREAS o problema foi solucionado, ficando a assistente social daquele 42 

equipamento como referência técnica e o Sr. Alberto como referência para as questões logísticas e 43 

administrativas. E quanto a questão do pedagogo do CRAS Pólo 2 que estava fazendo estágio no 44 

local de trabalho, o problema também estaria resolvido, havendo a suspensão do estágio do mesmo 45 

naquele equipamento. Nada mais havendo a tratar, o presidente e encerrou a reunião agradecendo a 46 

presença de todos e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por 47 

todos os presentes. ENCERRAMENTO: 15h10min. 48 


