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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

DOZE DE ABRIL DE 2016, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 08h55min. 4 

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

Machado Ramos (representante do governo - SEMDESC); Eudes Barbosa da Costa 6 

(representante do governo – Gabinete); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da 7 

sociedade civil – Mão Amiga); Dorvelina Olinda de Oliveira (representante do governo – 8 

Fazenda); Marli Rodrigues Xavier Brito (representante da sociedade civil – Abrigo Frei 9 

Anselmo); Simone da Silva Camargo (representante da sociedade civil – Psicólogos); e Nilma 10 

Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – Natal Justino da Costa). Presentes ainda, Isabel 11 

Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC e Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da 12 

Divisão dos Conselhos ligados à área social. A presidente Ana Paula iniciou a reunião 13 

cumprimentando a todos.  Passando ao ponto de pauta “Apreciação do Relatório SIM-SUAS de 14 

março de 2016”, Ana Paula informou aos presentes a convocação de quatro técnicos através do 15 

Processo Seletivo Simplificado - PSS vigente, os quais deverão propiciar a retomada do serviço 16 

junto aos CRAS Pólo 2 e 3. Esclareceu ainda que a convocação estaria sendo realizada a partir do 17 

início da lista de aprovados, conforme a recomendação do promotor Dr. Luiz Gustavo. Informou 18 

ainda o saldo financeiro do Piso Mineiro no valor de R$ 149.059,54 (cento e quarenta e nove mil 19 

cinqüenta e nove reais e cinqüenta e quatro centavos). Colocados para aprovação os relatórios SIM-20 

SUAS referentes à Proteção Social Básica e Proteção Social Especial do mês março de 2016, e 21 

ainda o saldo do Piso Mineiro os mesmos foram aprovados da seguinte forma: Simone (aprovou), 22 

Ana Paula (aprovou), Rosilene (aprovou), Dorvelina (aprovou), Marli (aprovou), Eudes (aprovou), 23 

e Nilma (aprovou). Em informes gerais: Ana Paula informou a abertura do preenchimento do 24 

Demonstrativo Físico Financeiro Anual e do Plano de Ação junto ao sistema SUAS-WEB. Os 25 

conselheiros presentes acordaram em convocar uma reunião extraordinária para o dia dezenove de 26 

abril às 8h30min como único ponto de pauta: a apreciação da documentação referente à prestação 27 

de contas. A conselheira Marli solicitou o agendamento da reunião da Comissão de Análise de 28 

Instrumentos Legais, com vistas à discussão do recurso do cofinanciamento federal para 29 

custeamento do Serviço de Acolhimento antes do preenchimento do Plano de Ação. Os presentes 30 

concordaram em agendar a reunião para o dia treze de abril às 13h30min. Na oportunidade Rosilene 31 

informou que a presidente da Associação Mão Amiga esteve na reunião plenária da Câmara e de 32 

posse da palavra informou a paralisação dos profissionais na próxima sexta-feira dia quinze, em 33 

protesto a falta de pagamento de salários, decorrente da ausência de repasse da subvenção social. 34 

Ana Paula comprometeu-se em estar com a administração para saber em que condições estariam a 35 

liberação do recurso. O conselheiro Eudes solicitou a atuação do CREAS junto a possíveis usuários 36 
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de drogas que estariam nas proximidades da Rodoviária, incluindo uma pessoa em cadeira de rodas. 37 

Ana Paula apresentou convite da APAE para solenidade de inauguração das obras de reformas e 38 

ampliação no dia quinze de abril, próxima sexta-feira às 19h00min. Nada mais havendo a tratar, a 39 

presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e 40 

aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 09h52min. 41 
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