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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

QUATORZE DE JANEIRO DE 2016, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 08h58min. 4 

QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Lucidalva Barreto dos 5 

Santos (representante da sociedade civil – titular - Assistentes Sociais); Severina Alda de Aguiar 6 

(representante da sociedade civil – suplente - Assistentes Sociais); Rosilene Cordeiro Máximo 7 

(representante da sociedade civil – Mão Amiga); Gilmar da Silva Lima (representante do governo - 8 

SEMDESC); Simone da Silva Camargo (representante da sociedade civil – Psicólogos); Clarice 9 

José Pires (representante da sociedade civil – APAE); Marli Rodrigues Xavier Brito (representante 10 

da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo), e Ezamita Batista da Costa (representante do governo – 11 

SEMED. Presentes ainda, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC e Larissa Carolina 12 

de Barros Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos. O presidente Gilmar Lima iniciou a reunião 13 

cumprimentando a todos e agradecendo pela presença. Passando ao ponto de pauta: “Relatório SIM-14 

SUAS do mês de dezembro/2015”, informou o saldo do Piso Mineiro da Assistência Social no 15 

último dia útil do mês de dezembro no valor de R$ 232.830,42 (duzentos e trinta e dois mil e 16 

oitocentos e trinta reais e quarenta e dois centavos). Com relação ao Piso Mineiro Gilmar informou 17 

a utilização de parte do recurso no pagamento dos funcionários das equipes de referência, no caso 18 

os que foram dispensados no final do ano. Severina Alda e Lucidalva protestaram quanto a 19 

utilização do recurso para pagamento de encargos de funcionários que já não faziam parte do 20 

quadro de profissionais, e que de acordo com o Plano de Serviço o recurso deveria ser utilizado para 21 

manutenção do serviço em funcionamento. Colocada a proposta de utilização do recurso para o 22 

pagamento de encargos dos funcionários dispensados a mesma foi reprovada da seguinte forma: 23 

Lucidalva (desaprovou), Gilmar (desaprovou), Rosilene (desaprovou), Ezamita (desaprovou), Marli 24 

(desaprovou), Simone (desaprovou), Clarice (desaprovou). Na apresentação dos dados da Proteção 25 

Social Básica, Severina Alda questionou o quantitativo de famílias acompanhadas pelo PAIF, o 26 

qual não estaria coerente com a realidade vivenciada pelos equipamentos após as dispensas das 27 

equipes de referência no final do mês de novembro. Falou especialmente do Pólo 3, o qual 28 

apresentou números de acompanhamento familiar, no entanto, na total ausência de técnicos, e ainda 29 

o fato de a coordenação do referido equipamento estar sendo realizada por uma pessoa sem 30 

conhecimento técnico. Lucidalva falou estar havendo um equívoco no entendimento do que seria o 31 

desenvolvimento da política de assistência social como política pública. Rosilene pontuou que seria 32 

mais coerente o fechamento dos outros equipamentos de CRAS que não possuem os técnicos de 33 

referência, no caso os Pólos 2 e 3. Na oportunidade Severina Alda solicitou o registro em ata de seu 34 

repúdio com relação ao indeferimento da inscrição do CEM no CMAS ocorrido na última reunião 35 

ordinária, uma vez que o referido programa estaria recebendo encaminhamentos do Ministério 36 
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Público, na ausência de funcionamento das oficinas nos CRASs. Após o acionamento do Ministério 37 

Público no mês de dezembro o judiciário concedeu liminar para recondução dos profissionais 38 

dispensados em até quarenta e oito horas, no entanto a administração do município recorreu da 39 

decisão em Belo Horizonte e teve ganho de causa. Severina Alda sugeriu a elaboração de 40 

documento informando a situação vivenciada pela assistência social do município ao Ministério do 41 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, a SEDESE e aos Conselhos Estadual e 42 

Nacional de Assistência Social. Colocada a proposta para aprovação a mesma foi aprovada da 43 

seguinte forma: Lucidalva (aprovou), Gilmar (aprovou), Rosilene (aprovou), Ezamita (aprovou), 44 

Marli (aprovou), Simone (aprovou), Clarice (aprovou). Ficando a cargo das conselheiras Lucidalva, 45 

Simone e Clarice a elaboração do referido documento, sendo agendada reunião para o dia dezenove, 46 

próxima terça-feira, às treze horas e trinta minutos. Após as discussões, foi colocado para votação o 47 

relatório SIM-SUAS do mês de dezembro, referente à Proteção Social Básica o qual foi reprovado 48 

da seguinte forma: Lucidalva (desaprovou), Gilmar (aprovou), Rosilene (desaprovou), Ezamita 49 

(desaprovou), Marli (desaprovou), Simone (desaprovou), Clarice (desaprovou). Colocado o 50 

relatório da Proteção Social Especial, e ainda o saldo financeiro do Piso Mineiro, os mesmos foram 51 

aprovados da seguinte forma: Lucidalva (aprovou), Gilmar (aprovou), Rosilene (aprovou), Ezamita 52 

(aprovou), Marli (aprovou), Simone (aprovou), Clarice (aprovou). Na aprovação do relatório da 53 

Proteção Social Especial foi ressaltado o impacto do trabalho desenvolvido pela rede privada e 54 

também do envolvimento da equipe técnica do equipamento. Em informes gerais foi agendada 55 

reunião para a realização do mutirão para análise das prestações de contas, para o dia vinte, quarta-56 

feira, às oito horas e trinta minutos. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a reunião, e 57 

eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 58 

ENCERRAMENTO: 10h25min. 59 


