
1 

 

ATA DA DUCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

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

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 13h55min. 4 

QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Dener Saldanha 5 

Matos (representante do governo – SEMESC); Clarice José Pires (representante da sociedade civil 6 

– APAE); Marli Rodrigues Xavier Brito (representante da sociedade civil – Abrigo Frei 7 

Anselmo); Lucidalva Barreto dos Santos (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais - 8 

titular); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – Natal Justino da Costa); 9 

Rosilene Cordeiro Máximo (representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga); e 10 

Neuzira Cardoso Otoni (representante da sociedade civil – Psicólogos). A vice presidente 11 

Lucidalva iniciou a reunião cumprimentando a todos. Como primeiro ponto colocou a situação do 12 

órgão gestor, qual seja a SEMDESC, que estaria sem a presença da secretária, ou equivalente, uma 13 

vez que a mesma está de licença maternidade, decorrendo em ingerência na sede e nos 14 

equipamentos ligados à política pública estatal de assistência social.  Existem denúncias de 15 

equipamentos fechados quando deveriam estar em atendimento, usuários dispensados pela ausência 16 

de profissional para atendê-los e outros problemas. Os presentes lamentaram o descaso com a 17 

política de assistencial social, que além da falta de gestão, ainda enfrenta a ausência de 18 

responsabilidade e compromisso dos profissionais, que na sua maioria foram recém empossados 19 

através do concurso e, no entanto, não estariam cumprindo com suas atribuições. Diante a gravidade 20 

da situação os conselheiros decidiram por enviar correspondência ao Ministério Público 21 

denunciando os fatos para que o mesmo autue a administração para resolução do problema. 22 

Passando ao ponto de pauta seguinte, Lucidalva procedeu a leitura do relatório de visita do CRAS 23 

Pólo 1 à família do Sr.  João Batista e Sra. Fabiana, para verificação do posicionamento dos 24 

mesmos quanto à sua realocação na área diretamente atingida da PCH Mata Velha. De acordo com 25 

o relato das técnicas do CRAS a família demonstra satisfação com a nova moradia, no entanto, um 26 

grande receio quanto à disponibilização da água. Dessa forma, os conselheiros presentes 27 

deliberaram por solicitar do empreendedor da PCH Mata Velha o envio de documento garantindo o 28 

abastecimento de água à família, da melhor forma possível, uma vez que boas condições de moradia 29 

não seriam suficientes para garantir a subsistência da família. Após o posicionamento do 30 

empreendedor o CMAS comunicará o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS. Em 31 

seguida Lucidalva fez a leitura de ofício do CEAS solicitando esclarecimentos quanto a ausência de 32 

repasse do Piso de Transição de Média Complexidade à APAE. Os conselheiros questionaram o 33 

desconhecimento da situação, uma vez que o ofício enviado pela entidade não teria sido levado à 34 

plenária. A conselheira Clarice, representante da APAE, comunicou que ofícios foram enviados ao 35 

órgão gestor e à presidente do CMAS, informando a situação, sem retorno à entidade. Assim, 36 
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Lucidalva sugeriu envio de ofício a Secretaria Municipal de Planejamento de Orçamento – 37 

SEPLAN, solicitando providências, para posterior informação ao CEAS. Lucidalva passou a leitura 38 

de ofício a ser entregue ao prefeito eleito, Sr. José Gomes Branquinho, em reunião marcada para o 39 

dia 01 de dezembro às 13 horas e 30 minutos no auditório da APAE. Após discussões e sugestões 40 

para o documento, Lucidalva reafirmou a importância da presença dos conselheiros na reunião, para 41 

o estabelecimento de diálogo entre o CMAS e a próxima administração municipal, com vistas a 42 

ações de reconstrução da política de assistência social no município.  Nada mais havendo a tratar, a 43 

vice presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e 44 

aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 16h05min. 45 
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