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ATA DA DUCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 13h51min. 4 

QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Rosilene Cordeiro 5 

Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Mão Amiga); Neuzira Cardoso Otoni 6 

(representante da sociedade civil – Psicólogos); Grace Chiaratti de Oliveira Alves (representante 7 

da sociedade civil – suplente - APAE); Lucidalva Barreto dos Santos (representante da sociedade 8 

civil – Assistentes Sociais - titular); Dilma das Graças Queiróz (representante da sociedade civil – 9 

Abrigo Frei Anselmo); Severina Alda de Aguiar (representante da sociedade civil – Assistentes 10 

Sociais - suplente); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – Natal Justino da 11 

Costa); e Júnia Graciele Ribeiro Mendes (representante do governo – SESAU). Presentes ainda, 12 

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

técnica da SEMDESC e Larissa Carolina Barros Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos ligados 14 

à Área Social. A vice presidente Lucidalva cumprimentou a todos. Iniciou propondo alteração da 15 

pauta, tendo como primeiro ponto “Apreciação e deliberação de minuta de resolução que dispõe 16 

sobre o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas”. Explicou que o documento 17 

seria decorrente da discussão em Comissão da questão da participação da pessoa idosa acolhida no 18 

custeio do Serviço, conforme artigo 35 do Estatuto do Idoso. Lucidalva procedeu à leitura da 19 

minuta da resolução. Após a leitura Robson, contador do Abrigo Frei Anselmo esclareceu a forma 20 

como seria a comprovação das despesas individuais dos acolhidos, comprovando a utilização dos 21 

30% (trinta por cento) do benefício previdenciário ou assistencial percebido pelos mesmos. 22 

Colocada para aprovação, a Minuta da Resolução que dispunha sobre a participação das pessoas 23 

idosas, bem como do funcionamento do serviço oferecido, foi aprovada da seguinte forma: Neuzira 24 

(aprovou), Grace (aprovou), Rosilene (aprovou), Dilma (aprovou), Nilma (aprovou), Lucidalva 25 

(aprovou) e Júnia (aprovou). Passando ao segundo ponto de pauta “Apreciação do Relatório SIM-26 

SUAS de JUNHO de 2016”, Lucidalva fez a leitura dos relatórios. Severina Alda questionou os 27 

números de famílias acompanhadas e do serviço de fortalecimento de vínculos, no que referia-se ao 28 

CRAS Pólo 2, que não estaria com equipe suficiente para a operacionalização dos serviços. Os 29 

presentes concordaram em subtrair dos números apresentados os atendimentos informados pelo 30 

CRAS Pólo 2. Lucidalva falou da sua experiência no exercício da função de técnica do CRAS, das 31 

dificuldades de oferta de serviços com a qualificação necessária, cumprindo a função dos 32 

equipamentos. Falou ainda do sentimento de impotência e frustração no exercício profissional. 33 

Severina Alda questionou para além do quadro de profissionais insuficientes, a ausência de 34 

envolvimento profissional. Nos dados do CREAS, Lucidalva sugeriu desconsiderar os dados das 35 

MSE de LA e PSC, os quais estariam sendo feitos na gestão e na procuradoria jurídica, em 36 
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detrimento do acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Sendo acatado por todos os 37 

presentes. Lucidalva sugeriu ainda o envio de ofício solicitando cópia da Lei Orçamentária Anual 38 

no que concerne à Assistência Social para a SEPLAN com cópia para a SEMDESC, havendo a 39 

concordância dos conselheiros presentes. Neste momento a presidente Ana Paula passou a compor a 40 

plenária, justificando um atendimento emergencial no órgão gestor. Após as colocações pertinentes 41 

e as alterações propostas os Relatórios da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, e ainda 42 

o saldo do Piso Mineiro de 2015 no valor de R$ 36.778,36 (trinta e seis mil setecentos e setenta e 43 

sete reais e trinta e seis centavos), de R$ 196.969,63 (noventa e seis mil novecentos e sessenta e 44 

nove reais e sessenta e três centavos) no último dia útil do mês de junho, os mesmos foram 45 

aprovados da seguinte forma: Neuzira (aprovou), Ana Paula (aprovou), Grace (aprovou), Rosilene 46 

(aprovou), Nilma (aprovou), Dilma (aprovou), Lucidalva (aprovou) e Júnia (aprovou). Terceiro 47 

ponto de pauta “Apreciação e deliberação de alteração do Demonstrativo de 2014”, foi informada 48 

inadequação no Demonstrativo de 2014, no Piso de Transição de Média Complexidade, a qual seria 49 

por uma diferença de excedente da despesa informada em relação à receita repassada. Thatianny, 50 

servidora da SEFAZ que realizou o preenchimento do documento, procedeu à correção da 51 

pendência, justificando o lançamento de despesa paga com recurso próprio do município, daí o 52 

valor excedente. Dessa forma, Ana Paula passou aos presentes cópia impressa do Demonstrativo de 53 

2014 alterado, o qual foi aprovado da seguinte forma: Neuzira (aprovou), Ana Paula (aprovou), 54 

Grace (aprovou), Rosilene (aprovou), Dilma (aprovou), Lucidalva (aprovou) e Júnia (aprovou). Em 55 

seguida foi apresentado ponto de pauta “Discussão e deliberação de inadequação de 56 

impropriedade do Demonstrativo de 2014” sendo apresentada outra impropriedade onde o CMAS 57 

informou a descontinuidade do Serviço de Equipe Volante no período de dezembro de 2014 à abril 58 

de 2015. Após discussão, a maioria dos conselheiros decidiu por ratificar a informação, a qual foi 59 

aprovada da seguinte forma: Neuzira (aprovou a ratificação), Ana Paula (aprovou a retificação), 60 

Rosilene (aprovou a ratificação), Grace (aprovou a ratificação), Dilma (aprovou a ratificação), 61 

Nilma (aprovou a ratificação), Lucidalva (aprovou a ratificação), e Júnia (aprovou a retificação). 62 

Em informes gerais, Lucidalva procedeu à leitura de ofício enviado pela SEDESE em resposta a 63 

situação de fechamento dos CRAS Pólos 2 e 3, onde o município informou aquele órgão a retomada 64 

do serviço no dia 02 de maio do corrente ano. Lucidalva ressaltou que a retomada foi realizada, no 65 

entanto sem a provisão de equipe mínima exigida. E que se o concurso for somente para prover os 66 

cargos atualmente ocupados pelos contratados, não haveria solução satisfatória da situação. Dessa 67 

forma sugeriu o envio de ofício a SEDESE informando a insuficiência do quadro de profissionais 68 

para resolutividade do problema. Sendo acatado pela maioria dos presentes. Lucidalva questionou o 69 

funcionamento da Cozinha Comunitária do Bairro Divinéia, a qual estaria funcionando para 70 

finalidade única de lucratividade da empresa responsável pela manutenção do equipamento. Ana 71 

Paula esclareceu que existiria um acordo no contrato onde a contratante se comprometeu em 72 
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fornecer gratuitamente 40 (quarenta) marmitex para o Programa Cartão Alimentação. Severina Alda 73 

questionou a celebração de convênio sem a consulta ao CMAS. Após discussões decidiu-se por 74 

verificação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização das condições de renovação do 75 

contrato e funcionamento para decisão posterior com apreciação e deliberação acerca da situação. 76 

Em seguida Ana Paula fez a leitura de ofício enviado pela APAE informando ao Conselho a 77 

inadimplência da Administração no repasse dos recursos de cofinanciamento federal. Ana Paula 78 

esclareceu que em contato com o secretário de fazenda, o mesmo comprometeu-se em realizar o 79 

pagamento após o dia 20 do corrente mês. Procedeu ainda a leitura de solicitação de inscrição do 80 

CEPASA no CMAS, sendo o mesmo encaminhado a Comissão de Análise de Pedido de Inscrição.  81 

Lucidalva solicitou a inclusão dos seguintes pontos de pauta para próxima reunião: Informações 82 

acerca do benefício de aluguel social e da situação do Projeto Habitacional de Interesse Social 83 

(Bairro Santa Clara); e revisão do Regimento Interno do CMAS. Nada mais havendo a tratar, a 84 

presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e 85 

aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 16h50min. 86 
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