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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

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

QUATRO DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 14h20min. 4 

QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Cláudia Maria de 5 

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

(representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Evaldo José da Silva (representante do 7 

governo – SEGOV); Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil – 8 

Psicólogos); Severina Alda de Aguiar (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); 9 

Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo – Gabinete); Elizênia Gomes Camacho 10 

(representante da sociedade civil – Mão Amiga); Joana D’arc Aparecida de Oliveira Machado 11 

(representante da sociedade civil – CEM); e Geovane Martins Ferreira (representante do governo 12 

– SEFAZ). Presente ainda, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC. A presidente 13 

Simone iniciou cumprimentando a todos, apresentando o ponto de pauta da reunião, sendo a 14 

apresentação do Demonstrativo Sintético do Cofinanciamento Federal do exercício de 2016. 15 

Passando a palavra ao técnico da SEMDESC, Lúcio de Sá, responsável pela elaboração do mesmo. 16 

Lúcio esclareceu que a sistemática para o ano de 2016 trazia uma novidade qual seria a lógica de 17 

Blocos de Financiamento, mas que seria um pouco mais complexo, uma vez que a unificação das 18 

contas nos Blocos ocorreu no mês de abril de 2016. Dessa forma haveria apreciação da 19 

movimentação das contas antigas e das novas. A conselheira Neuzira lamentou a forma de 20 

apreciação do documento, uma vez que desde anos anteriores questiona-se a mera verificação de 21 

notas e empenhos, faltando a análise qualitativa. Severina Alda falou ainda da destinação dos 22 

materiais e serviços adquiridos e seu impacto nos programas. Evaldo colocou que o colegiado não 23 

poderia negar-se a analisar o documento, e cada conselheiro conforme sua conclusão individual 24 

poderia posicionar-se contra ou favor no momento da votação. Após as discussões acerca do 25 

documento decidiu-se por analisar o Demonstrativo, bem como as cópias dos empenhos e notas, em 26 

sistema de mutirão, ou seja, a Comissão de Orçamento Financiamento da Assistência Social e 27 

outros conselheiros que se dispuserem a comparecer em reunião agendada para o dia 12 de 28 

setembro às 08h00min. Em seguida Simone colocou em pauta a reorganização das Comissões 29 

realizada na reunião anterior, uma vez que a conselheira Lucélia haveria questionado a sua 30 

indicação para as Comissões nas quais foi colocada no grupo de whatsapp. Os presentes sugeriram 31 

que a referida conselheira não estando presente a reunião permaneceria o definido, podendo a 32 

mesma manifestar-se posteriormente. Ainda com relação às Comissões foi verificada a ausência da 33 

Comissão Temporária de Acompanhamento das Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH na ata da 34 

última reunião, apesar de a mesma ter sido definida, a qual foi composta pelos seguintes membros: 35 

Neuzira Cardoso Otoni, Lucidalva Barreto dos Santos, Elizênia Gomes Camacho e Severina Alda 36 
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de Aguiar. Logo após a presidente Simone sugeriu que Comissão de Análise de Instrumentos 37 

Legais iniciasse os trabalhos acerca da revisão do Regimento Interno e da elaboração da minuta de 38 

lei municipal do SUAS, até a reunião ordinária do mês de outubro, a qual deverá ser adiada para o 39 

dia 25, devido a Conferência Estadual.  Sendo acordado pelos presentes. Na oportunidade, Simone 40 

propôs a alteração das reuniões ordinárias para a primeira quarta-feira do mês, a qual estaria em 41 

vigor a partir do mês de novembro, sendo aceito pelos presentes. Em seguida Simone colocou a 42 

necessidade de a Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, 43 

Programas, Projetos e Benefícios se reunir para organizar um cronograma e instrumentais de 44 

visitas às entidades e equipamentos governamentais. A conselheira Marli, coordenadora do Abrigo 45 

Frei Anselmo falou dos preparativos da Semana do Idoso, e do envolvimento das demais entidades 46 

e equipamentos da rede, o que propiciará um importante encontro intergeracional.  Em informes 47 

gerais, Cláudia passou ao conhecimento do CMAS o Mandado de Intimação de Terceiros 48 

documento do Judiciário executando o Termo de Ajuste de Conduta – TAC realizado entre o 49 

Ministério Público e o Poder Executivo no ano passado acerca da reorganização dos equipamentos 50 

públicos de CRAS, CREAS e Casa Lar, obrigando o cumprimento do referido TAC pelo município. 51 

Marli sugeriu o envio de Ofício ao Poder Executivo ratificando o cumprimento do referido TAC, 52 

sendo acordado pelos presentes, com exceção da conselheira Cláudia. Em seguida, Marli colocou 53 

sua preocupação com relação ao orçamento para o ano de 2018, no qual o Executivo repetiu os 54 

valores praticados no ano de 2016 para o repasse aos serviços prestados pelas organizações da 55 

sociedade civil. Esclareceu que não contestava o valor em si, mas a partilha entre os serviços, os 56 

quais têm sua especificidade e complexidade, que não foram consideradas na elaboração do 57 

orçamento. Os conselheiros concordaram com a necessidade de parâmetros para a definição de 58 

valores dos recursos à serem repassados à sociedade civil, os quais devem ser discutidos entre o 59 

CMAS e o poder executivo. Simone falou da reunião com as representantes do Instituto Aliança, na 60 

qual foi apresentado o material elaborado para ser utilizado na Campanha de Combate ao Abuso e 61 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Falou da insatisfação dos atores locais com o 62 

material, necessitando de alterações.  Após discussões decidiu-se por enviar Ofício ao Instituto 63 

Aliança, bem como contatar o Projeto Raízes, solicitando a revisão do material, para posterior 64 

aprovação. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz 65 

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

16h40min.  67 


