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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

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

DIA VINTE E QUATRO DE MAIO DE 2016, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 3 

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 14h05min. 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); Severina Alda de Aguiar (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); Marli 9 

Rodrigues Xavier Brito (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Ilma Costa 10 

Marques (representante da sociedade civil – suplente – Associação Natal Justino da Costa); e 11 

Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – titular – Associação Natal Justino da 12 

Costa). Presentes ainda, Marcela Gazzineli de O. Maciel, secretária adjunta da SEMDESC, Isabel 13 

Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC e Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da 14 

Divisão dos Conselhos ligados à Área Social. A presidente Ana Paula iniciou a reunião 15 

cumprimentando a todos, apresentando a secretária adjunta Marcela aos conselheiros presentes. 16 

Explicou que a reunião de caráter extraordinário fez-se necessária para deliberação do 17 

“Demonstrativo Físico Financeiro Anual 2016”, lembrando que o Conselho teria até o dia 31 de 18 

maio para manifestar-se com emissão de parecer no Sistema SUAS-WEB. As conselheiras Rosilene 19 

e Marli expuseram suas impressões diante as análises realizadas em reuniões de comissão 20 

extraordinária, ressaltando a dificuldade de conferência das notas e empenhos, se estes estariam em 21 

consonância com as normativas de aplicação do recurso, e mais ainda se tiveram o impacto 22 

esperado na prestação do serviço junto à população usuária. Severina Alda apontou o pagamento de 23 

internet do Conselho Tutelar, o aluguel do imóvel onde funcionou o CRAS Pólo 1, que estava 24 

fechado há quase um ano, porém recebendo o valor da locação normalmente. Falou ainda de sua 25 

indignação quanto a situação apresentada, uma vez que por ocasião da deliberação do 26 

Demonstrativo no ano passado já discutia-se a necessidade de um profissional responsável pela 27 

aplicação e controle dos recursos alocados no Fundo Municipal, evitando equívocos e 28 

irregularidades como as apontadas. Após as discussões os conselheiros presentes concordaram em 29 

enviar um ofício ao chefe do executivo apontando as irregularidades levantadas, solicitando as 30 

providências necessárias à regularização, definindo o prazo de manifestação até o dia 30 de maio às 31 

13h30min, quando o CMAS reunir-se-á para deliberar de forma definitiva, o Demonstrativo Físico 32 

Financeiro Anual de 2015. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel 33 

Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 34 

ENCERRAMENTO: 14h35min. 35 

 36 


