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ATA DA DUCENTÉSIMAQUADRAGÉSIMAREUNIÃOORDINÁRIADO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIADEZOITO DE 2 

FEVEREIRODE 2016, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 13h47min. 4 

QUÓRUM DE ABERTURA:Constatada a presença dos conselheiros (as): Ana Paula Santos 5 

Machado Ramos(representante do governo - SEMDESC); Júnia Graciele Ribeiro 6 

Mendes(representante do governo–SESAU); Lucidalva Barreto dos Santos (representante da 7 

sociedade civil – titular - Assistentes Sociais);João Damasceno Júnior (representante do governo – 8 

SEPLAN); Dorvelina Olinda de Oliveira (representante do governo – SEPLAN);Severina Alda 9 

de Aguiar(representante da sociedade civil – suplente - Assistentes Sociais); Rosilene Cordeiro 10 

Máximo da Cunha(representante da sociedade civil – Mão Amiga); Maria José Machado 11 

Guimarães(representante da sociedade civil – APAE);Eudes Barbosa da Costa (representante do 12 

governo – Gabinete)Marli Rodrigues Xavier Brito (representante da sociedade civil – Abrigo Frei 13 

Anselmo),eEzamita Batista da Costa(representante do governo – SEMED).Presentes ainda,Célia 14 

Pereira dos Santos técnica do CRAS Pólo 1, Kamilla de Souza Sales-assessora a serviço da 15 

SEMDESC eLarissa Carolina de Barros Menezes - Chefe da Divisão dos Conselhos.A vice-16 

presidente Lucidalva saudou os presentes e iniciou a reunião falando da necessidade de recompor a 17 

cadeira de presidente, que está vaga desde a exoneração do secretário Gilmar da Silva Lima. A 18 

secretária Ana Paula lembrou do princípio democrático da alternância, destacando que por comum 19 

acordo entre os conselheiros, o mandato de 2015-2017 será naturalmente presidido por um 20 

representante do governo. A vice- presidente Lucidalva propôs então nova eleição para a 21 

presidência com a livre manifestação de candidatura dos conselheiros representantes do governo 22 

para o cargo, proposta que acatada pelo colegiado. A secretária e conselheira representante da 23 

SEMDESC, Ana Paula apresentou o seu nome para o pleito. Sem mais candidatos, foi aberta a 24 

votação. Júnia Graciele (SIM); Lucidalva (SIM); João Damasceno Júnior (SIM);Maria José (SIM); 25 

Dorvelina Olinda de Oliveira (SIM); Rosilene (SIM); Eudes (SIM) Marli (SIM), Ezamita Batista da 26 

Costa (SIM) eAna Paula (SIM);Diante do resultado, a plenária aclamou a nova presidente deste 27 

CMAS, Ana Paula, eleita por unanimidade. Dando prosseguimento, foi abordado o ponto de 28 

pauta:“Apreciação dosRelatórios SIM-SUAS de dezembro ejaneiro/2016”.Larissa explicou que o 29 

relatório do mês de dezembro foi retificado no que se refere aos números da Proteção Social Básica, 30 

conforme solicitado na reunião ordinária de janeiro, já o relatório de janeiro, não foi apresentado na 31 

reunião ordinária de fevereiro por causa do atraso na entrega dos relatórios dos equipamentos para o 32 

preenchimento do sistema pelo órgão gestor.Os conselheiros acompanharam a leitura dos relatórios 33 

realizada pela conselheira Lucidalva. Durante a leitura, os conselheiros notaram a inconsistência 34 

dos números preenchidos no que se refere aos atendimentos da Proteção Social Básica, visto que, o 35 

CRAS Pólo 2 e o CRAS Pólo 3 estão funcionando sem nenhum técnico, o que descaracterizao 36 



2 
 

atendimento a que se propõe a política da assistência social e que qualquer tipo de atendimento que 37 

está sendo feito nos referidos equipamento sem a presença da equipe técnica não pode ser 38 

quantificado. O mesmo apontamento foi feito em relação ao relatório do mês de janeiro. A técnica 39 

Célia explicou que o CRAS Pólo 1 é realmente o único equipamento em condições de 40 

funcionamento. A presidente Ana Paula falou em nome da gestão que está tomando providências 41 

para recompor as equipes mínimas para o reestabelecimento dos atendimentos dos CRAS 2 e 3.As 42 

conselheiras Alda, Lucidavas e Rosilene, externaram a preocupação do colegiado com a real 43 

situação dos equipamentos do município e ressaltaram que a precarização da proteção social básica 44 

reflete diretamente no alarmante aumento dos números de casos da proteção de alta complexidade 45 

(CREAS). Larissa explicou que quanto aos relatórios, há a necessidade de aprovação do conselho 46 

para a conclusão do preenchimento no Sistema e que no próprio sistema não existe a opção de 47 

desaprovar, sendo importante a apreciação do conselho, com possíveis retificações, considerando os 48 

números reais mesmo que deficitários, até a sua aprovação. Após as discussões, a conselheira Marli 49 

propôs a retificação dos números de atendimento, avaliandoapenas os números do CRAS Pólo 1, 50 

equipamento que está funcionando com equipe técnica mínima, para que assim os atendimentos 51 

realizados pela equipe sejam considerados em sua totalidade como os números da proteção social 52 

básica do meses de dezembro e janeiro.O Relatório da Proteção Social Básica do mês de dezembro 53 

foi colocado em votação.Júnia Graciele (NÃO); Lucidalva (NÃO); João Damasceno Júnior (NÃO); 54 

Maria José (NÃO);Dorvelina Olinda de Oliveira (NÃO); Rosilene (NÃO); Eudes (NÃO); Marli 55 

(NÃO); Ezamita Batista da Costa (NÃO) e Ana Paula (SIM); Sendo este reprovado. Após, foi 56 

apresentado o Relatório SIM SUAS do mês de janeiro para a votação. Nesse momento, a vice-57 

presidente Lucidalva propôs que os relatórios da proteção de alta complexidade e proteção social 58 

básica de janeiro fossem votados separadamente, sendo acatado por todos. Dessamaneira, o 59 

Relatório da Proteção de Alta Complexidade do mês de janeiro foi colocado em votação: Júnia 60 

Graciele (SIM); Lucidalva (SIM); João Damasceno Júnior (SIM); Maria José (SIM); Dorvelina 61 

Olinda de Oliveira (SIM); Rosilene (SIM); Eudes (SIM) Marli (SIM), Ezamita Batista da Costa 62 

(SIM) e Ana Paula (SIM), aprovado por unanimidade.O Relatório da Proteção SocialBásica do 63 

mês de janeiro:Júnia Graciele (NÃO); Lucidalva (NÃO); João Damasceno Júnior (NÃO); Maria 64 

José (NÃO);Dorvelina Olinda de Oliveira (NÃO); Rosilene (NÃO); Eudes (NÃO) Marli (NÃO), 65 

Ezamita Batista da Costa (SIM) e Ana Paula (SIM), sendo este reprovado.Encerrada a votação, a 66 

presidente agradeceu a presença de todos e reforçou que está dando prosseguimento aos trâmites 67 

para a recomposição das equipes técnicas para a normalização dos atendimentos, com vistas a 68 

minimizar os prejuízos aos usuários da política e evitar a suspensão de repasses dos governos 69 

estadual e federal. Nada mais havendo a tratar, foi encerradaa reunião e a leitura e aprovação desta 70 

ata se daráem reunião posterior. ENCERRAMENTO: 15h15min. 71 


