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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

ONZE DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 08h20min. 4 

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

Matos (representante do governo – SEMDESC); Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo 6 

(representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Severina Alda de Aguiar (representante 7 

da sociedade civil – Assistentes Sociais); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da 8 

sociedade civil – Associação Mão Amiga); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil 9 

– Associação Natal Justino da Costa); Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo – 10 

Gabinete); Evaldo José da Silva (representante do governo – SEGOV); Maria Cecília Freitas 11 

Brant Santos (representante do governo – SESAU); Lucélia Gomes Soares (representante da 12 

sociedade civil – APAE), Fábio de Freitas Aguiar (representante do governo – SEMED), Simone 13 

da Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil – Psicólogos), e Geovane Martins 14 

Ferreira (representante do governo – SEFAZ). Como convidada, Vilma de Fátima Fernandes, 15 

Coordenadora da Proteção Social Básica e Cleide Rodrigues Xavier, Secretária Adjunta do 16 

Desenvolvimento Social e Cidadania. Presentes ainda, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da 17 

SEMDESC e Cássia Aparecida de Sousa, estagiária de serviço social. Marli, vice presidente do 18 

CMAS, cumprimentou a todos, justificando a ausência da presidente, que não pode comparecer por 19 

problemas pessoais. Passando aos pontos de pauta, Cleide apresentou as propostas do Plano de 20 

Serviço do Piso Mineiro e do Plano de Ação de 2017. Quanto ao Plano de Serviço do Piso Mineiro 21 

Cleide colocou a proposta de financiamento do auxílio natalidade através da concessão de kits, uma 22 

vez que os mesmos acabaram no mês de janeiro e desde então não houve possibilidade de aquisição 23 

dos mesmos com recursos próprios municipais, ressaltando ainda que as condições financeiras da 24 

administração municipal não propiciam nem mesmo previsão para tal. Severina Alda conselheira e 25 

técnica do Serviço de Acolhimento na modalidade de Casas Lares, falou de sua preocupação com 26 

relação à mudança de destinação do recurso, que atualmente cofinancia a manutenção destes 27 

equipamentos. Falou ainda das dificuldades que as Casas Lares têm enfrentado, principalmente com 28 

relação às questões relacionadas ao provimento de tratamento de saúde dos acolhidos. Marli sugeriu 29 

que os documentos fossem analisados pela Comissão de Análise de Instrumentos Legais e 30 

posteriormente deliberados em plenária, sendo aceito por todos. Dessa forma a referida Comissão 31 

foi recomposta pelos seguintes conselheiros: Marli, Severina Alda, Rosilene, Lucélia, Nilma e 32 

Rhaíza. Ficando reunião da Comissão agendada para o dia 18/05 às 13 horas. Em seguida, Marli 33 

passou a apresentação da proposta de edital para processo de escolha dos representantes da 34 

sociedade civil para o mandato de 2017/2019 do CMAS. Após a leitura, Marli solicitou a 35 

disponibilidade de conselheiros para compor a Comissão Organizadora: a qual foi composta da 36 
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seguinte forma: Lucidalva Barreto dos Santos, presidente; Mali Rodrigues Xavier Brito Araújo, vice 37 

presidente; Isabel Aparecida Cruz Randi, relatora; Lucélia Gomes Soares, vogal e Rhaíza Fernanda 38 

Mendes, secretária. Colocados o Edital e a composição da Comissão Organizadora para votação, os 39 

mesmos foram aprovados da seguinte forma: Dener (aprovou), Geovane (aprovou), Evaldo 40 

(aprovou), Nilma (aprovou), Rosilene (aprovou), Fábio (aprovou), Maria Cecília (aprovou), Simone 41 

(aprovou), Lucélia (aprovou), Marli (aprovou), Severina Alda (aprovou) e Rhayza (aprovou). Em 42 

tempo, Cleide apresentou a servidora Dayane que foi designada para apoiar administrativamente a 43 

secretaria executiva dos conselhos, esclarecendo ainda que o secretário executivo estaria sendo 44 

providenciado. Em seguida Severina Alda informou os presentes de reunião da Câmara Municipal 45 

em que foi discutida a lei de criação dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, na 46 

qual um vereador referiu-se aos acolhidos como “bandidos, marginais, delinqüentes”, o que seria 47 

inadmissível em qualquer situação, quanto mais de um representante da população. Os presentes 48 

repudiaram veemente o ocorrido e propuseram a averiguação do caso para posteriores providências. 49 

Passando ao ponto de pauta da Conferência Municipal, a conselheira Simone falou da importância 50 

de todos os conselheiros apropriarem-se dos informes do CNAS. Quanto ao local informou que não 51 

estaria definido, sendo analisado um local o mais apropriado possível, especialmente quanto à 52 

acessibilidade. Simone passou aos presentes as propostas de mobilização para pré-conferências 53 

discutidas nas reuniões de planejamento. Após discussões decidiu-se realizar as pré-conferências 54 

nos dias 01 e 02 de junho entre comunidade rural e urbana. Os demais pontos a serem discutidos 55 

foram acordados a serem definidos em Comissão. Em informes gerais, Marli sugeriu o envio de 56 

ofício à gestão solicitando a indicação do secretário executivo, com a máxima urgência, 57 

especialmente para reativação dos conselhos inativos. Em seguida Marli procedeu a leitura de ofício 58 

do CEM solicitando cópias das atas, pareceres dos processos de inscrição daquela entidade junto ao 59 

CMAS, referentes aos anos de 2014, 2015 e 2016. Logo após Severina Alda solicitou junto ao 60 

CMAS aprovação para utilização de recurso do Bloco da Proteção Social Especial de Média 61 

Complexidade para que a mesma participasse de Seminário de Convivência Familiar e Comunitária 62 

em Recife. Os presentes questionaram a viabilidade financeira. Dessa forma, foi solicitado a 63 

previsão de custos e a verificação de disponibilidade financeira junto à gestão, para posterior 64 

deliberação. Nada mais havendo a tratar, a vice presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel 65 

Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 66 

ENCERRAMENTO: 11h00min.  67 


