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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 08h38min. 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); Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo – Gabinete); Rosilene 9 

Cordeiro Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Mão Amiga); Joana D’arc 10 

Aparecida de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – CEM); Eleni Fernandes 11 

Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Educação); Elisa Regina Franco Mattos 12 

Ferreira (representante de entidades de Pessoas com Deficiência - APAE); Nilma Vieira de Jesus 13 

(representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da Costa - Casa do Caminho); e 14 

Lucidalva Barreto dos Santos (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais). Como 15 

convidado Lúcio de Sá, economista da SEMDESC. A presidente Simone iniciou cumprimentando a 16 

todos, apresentando o ponto de pauta da reunião, sendo a apresentação do Demonstrativo Sintético 17 

do Cofinanciamento Federal do exercício de 2016. Passando a palavra ao conselheiro Evaldo, o 18 

mesmo fez a leitura do relatório de análise da Comissão de Orçamento e Financiamento. Evaldo 19 

esclareceu que foram analisadas as pastas de documentos, notas e empenhos, com exceção da pasta 20 

referente ao Piso Básico (CRAS). Após discussões ficou estabelecido o prazo de 22 de setembro 21 

para a Comissão finalizar o seu parecer.   Entretanto já teriam sido apontadas algumas 22 

inconsistências nos documentos analisados e diante tal situação Cláudia sugeriu que o CMAS 23 

buscasse orientações junto ao Fundo Nacional, em Brasília. Ficando a cargo das conselheiras 24 

Simone e Lucidalva o agendamento de visita aquele órgão. Dessa forma foi agendada reunião 25 

extraordinária para o dia 22 de setembro às 13h30min. Passando ao próximo ponto Simone 26 

informou que para a organização das visitas de monitoramento e acompanhamento das entidades e 27 

equipamentos públicos da rede socioassistencial solicitou material de apoio ao Professor Leonardo 28 

Koury. Assim foi agendada reunião da Comissão de Acompanhamento para o dia 19 de setembro às 29 

13h00min para o planejamento das visitas. Passando ao próximo ponto a conselheira Marli falou da 30 

necessidade de discussão dos valores repassados às organizações da sociedade civil para a oferta de 31 

serviços, programas e projetos. Salientou que já estaria urgente o estabelecimento de critérios de 32 

repasse que fossem mais justos e compatíveis com o tipo de serviço oferecido e a quantidade de 33 

pessoas atendidas. Após discussões foi sugerido o envio de ofício ao poder executivo solicitando os 34 

valores do orçamento de 2018 destinados ao estabelecimento de parcerias com a sociedade civil 35 

para apreciação e análise do CMAS visando o estabelecimento de pisos e percapitas que 36 
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contemplem público alvo, número de atendimentos e nível de proteção e complexidade. Sendo 37 

acatado por todos.  Em seguida Simone falou acerca da mudança do dia de reuniões ordinárias do 38 

CMAS. Esclareceu que no intuito de garantir participação do maior número possível de 39 

conselheiros, a partir de outubro as reuniões seriam na primeira quarta-feira do mês, sempre às 40 

13h00min. Logo após passou a leitura de ofício da diretoria da Associação Natal Justino da Costa 41 

informando a finalização das atividades da Casa do Caminho no dia 31 de dezembro do corrente 42 

ano. Os conselheiros presentes discutiram a gravidade da situação e a imprescindibilidade do 43 

serviço. Algumas organizações da sociedade civil teriam manifestado informalmente interesse em 44 

assumir o serviço. Dessa forma foi decidido o aguardo de maiores informações, mas que deveria ser 45 

solicitada a presença do presidente da Associação Natal Justino da Costa na próxima reunião 46 

extraordinária para maiores esclarecimentos. Em informes gerais, Simone falou sobre a capacitação 47 

para os conselheiros do CMAS com o Professor Leonardo Koury que já teria datas previstas, sendo 48 

os dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro, tendo sido enviado pelo mesmo os temas a serem abordados, 49 

os quais seriam discutidos na próxima reunião. Simone solicitou que os conselheiros se 50 

organizassem para participar, uma vez que a formação seria fator indispensável para a atuação do 51 

CMAS. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e eu, Silvana Borges, lavrei 52 

esta ata que será lida e aprovada em reunião posterior. ENCERRAMENTO: 10h45min.  53 


