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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

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

DIA TRINTA DE MAIO DE 2016, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 14h15min. 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); Elizenia Gomes Camacho (representante da sociedade 7 

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

Lucidalva Barreto dos Santos (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); Marli 9 

Rodrigues Xavier Brito (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Nilma Vieira 10 

de Jesus (representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da Costa) e Osmar Pereira 11 

Leitão (representante do governo - Secretaria Municipal de Governo). Presentes ainda, Marcela 12 

Gazzineli de O. Maciel, secretária adjunta da SEMDESC, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da 13 

SEMDESC e Luciano Silva Ribeiro, procurador administrativo. A presidente Ana Paula iniciou a 14 

reunião cumprimentando a todos, passando ao ponto de pauta da presente reunião extraordinária, a 15 

deliberação do “Demonstrativo Físico Financeiro Anual 2015”, informou que conforme deliberado 16 

na última reunião foi elaborado ofício solicitando providências do executivo quanto à 17 

irregularidades na aplicação do recurso. Ana Paula informou que o município concordou com parte 18 

das irregularidades apontadas, as quais serão sanadas mediante a devolução dos valores ao Fundo, 19 

no entanto discordou da devolução no valor aplicado na locação de imóvel para o CRAS Pólo 1, o 20 

qual permaneceu fechado por mais de um ano. Ana Paula explicou que o problema de devolução do 21 

referido imóvel deu-se pela negativa do proprietário em recebê-lo devido a pendências na reforma 22 

no final do contrato.  Somente no corrente ano a atual gestora conseguiu que o mesmo recebesse as 23 

chaves mediante documento firmado em cartório o obrigando a receber o imóvel, mantendo ainda 24 

um vínculo jurídico, uma vez que o contrato findou no último dia quatro de abril. Lucidalva falou 25 

da gravidade da situação quando este poderia ter sido um fato que teria passado despercebido à 26 

análise do Conselho, uma vez que não seria papel do CMAS conferir as notas e empenhos, o que 27 

reforçava a necessidade de um profissional que tivesse dedicação exclusiva ao orçamento do Fundo, 28 

questão esta recorrente, uma vez que foi exaustivamente discutida em anos anteriores. Lucidalva 29 

reforçou ainda o papel da gestora da política como ordenadora de despesas do Fundo, pelo menos 30 

assinando os empenhos. Ana Paula afirmou o compromisso em solicitar um profissional que tomará 31 

posse no concurso para se apropriar do papel de controlador dos recursos do Fundo. E que quanto a 32 

assinar empenhos, iria verificar junto ao secretário de fazenda. Luciano, procurador administrativo 33 

reafirmou o parecer jurídico do procurador geral do município favorável a situação colocada por 34 

Ana Paula, uma vez que a administração não poderia ter feito de outra forma com relação ao 35 

aluguel pago do imóvel em questão, emitido no Processo Administrativo nº 11544-027/2015. A 36 
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situação seria manter o equipamento aberto funcionando em outro local, tal qual ocorreu, ou fechar 37 

o equipamento. Após as discussões, Ana Paula propôs a aprovação do Demonstrativo Físico 38 

Financeiro Anual de 2015, mediante a devolução do recurso gasto indevidamente referente ao 39 

custeio de internet do Conselho Tutelar e ainda de 400 (quatrocentos) marmitex, o qual foi 40 

aprovado da seguinte forma: Lucidalva (aprovou), Ana Paula (aprovou), Elizênia (aprovou), 41 

Dorvelina (aprovou), Marli (aprovou), Eudes (aprovou), Nilma (aprovou), Clarice (aprovou) Osmar 42 

(aprovou). Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz 43 

Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 44 

14h50min. 45 

 46 


