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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

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

VINTE E DOIS DE SETEMBRO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h38min. 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); Joana D’arc 9 

Aparecida de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – CEM); Elisa Regina Franco 10 

Mattos Ferreira (representante de entidades de Pessoas com Deficiência - APAE); Nilma Vieira 11 

de Jesus (representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da Costa - Casa do 12 

Caminho); Lucidalva Barreto dos Santos (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); 13 

e Geovane Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ).  Como convidados os 14 

representantes da Associação Natal Justino da Costa, Adalto Petronio Araújo e Afonso Roberto 15 

Almeida. A presidente Simone iniciou a reunião cumprimentando a todos, agradecendo a presença. 16 

Explicou que os representantes da Associação Natal Justino da Costa teriam sido convidados a estar 17 

na reunião com vistas a esclarecer melhor a situação de fechamento da Casa do Caminho.  Adalto 18 

explicou que o motivo seriam dívidas advindas da insuficiência de receitas disponíveis para 19 

manutenção do serviço. Afonso acrescentou que os atrasos no repasse do recurso teriam sido fator 20 

importante no agravamento da situação. E que a Associação e sua diretoria trabalhavam de forma 21 

voluntária não havendo outras fontes de recursos a serem direcionadas à manutenção da Casa do 22 

Caminho. Lucidalva questionou se a situação teria sido discutida com a administração municipal. 23 

Afonso esclareceu que o problema teriam sido os atrasos de repasse na administração passada que 24 

culminaram na dívida de mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que não foi repassado retroativo. 25 

E que quando houve a possibilidade de receber por seis meses não puderam utilizar o recurso uma 26 

vez que o subsídio público não permite saldar despesas adquiridas, e que a índole da Associação 27 

Natal Justino da Costa não permitiria jamais utilizar meios ilícitos para uso do recurso, como forjar 28 

notas, o que seria o que de costuma acontecer. Adalto falou ainda que o déficit seria de mais ou 29 

menos R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais. E que para saldar a dívida tiveram que vender um 30 

imóvel da Associação. Lucidalva lamentou a situação uma vez que até então o serviço vinha sendo 31 

oferecido de forma satisfatória. Adalto reconheceu a importância do serviço e da causa, mas que 32 

para a Associação não seria mais possível insistir com o gerenciamento do serviço. Simone 33 

questionou se seria uma decisão definitiva e Adalto respondeu infelizmente que seria. Afonso 34 

lamentou a dispensa dos funcionários que sempre corresponderam com muito profissionalismo. 35 

Simone agradeceu a presença dos mesmos deixando-os à vontade para ausentar-se da reunião. Em 36 
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seguida passou ao ponto de pauta sendo a apresentação do Demonstrativo Sintético do 37 

Cofinanciamento Federal do exercício de 2016. Passando a palavra ao conselheiro Evaldo, o mesmo 38 

fez a leitura do relatório de análise da Comissão de Orçamento e Financiamento referente a pasta do 39 

Piso Básico (CRAS), o qual havia ficado para análise. Explicou que analisaram detidamente uma 40 

vez que algumas inconsistências já haviam sido apontadas, como o valor gasto com padaria. Em 41 

contato com a coordenadora da Proteção Social Básica Sra. Vilma Fernandes, a mesma esclareceu 42 

que a despesa foi contraída no mês de novembro do ano passado ficando o valor em crédito o qual 43 

ainda estaria sendo utilizado pelos equipamentos de CRAS. Simone falou da visita realizada junto 44 

ao FNAS no dia anterior quando foram orientados a analisar as prestações de contas por meio de 45 

relatórios periódicos, sendo sugerido o período de quatro meses, começando a partir do ano 46 

corrente, como forma de facilitar a análise quando da apreciação do Demonstrativo anual. Colocada 47 

para aprovação, a solicitação de relatórios financeiros quadrimestrais foi aprovada pelos 48 

conselheiros presentes da seguinte forma: Cláudia (aprovou), Geovane (aprovou), Evaldo 49 

(aprovou), Marli (aprovou), Simone (aprovou), Joana (aprovou), Rhayza (aprovou), Lucidalva 50 

(aprovou), Elisa (aprovou) e Clarice (aprovou). Voltando a visita ao FNAS Lucidalva informou que 51 

o técnico esclareceu que a desaprovação do Demonstrativo não geraria corte de recursos, mas sim 52 

devolução de recursos referentes a períodos de descontinuidade da oferta de serviço. Colocado para 53 

votação o Demonstrativo de Serviço/Programas do Governo Federal SUAS exercício 2016 o 54 

mesmo foi aprovado da seguinte forma: Cláudia (aprovou), Geovane (aprovou), Evaldo (aprovou), 55 

Marli (aprovou), Simone (desaprovou), Joana (aprovou), Rhayza (aprovou), Lucidalva (aprovou), 56 

Elisa (aprovou) e Clarice (aprovou). Demonstrativo para Cofinanciamento do Governo Federal do 57 

IGD-SUAS exercício 2016: Cláudia (aprovou), Geovane (aprovou), Evaldo (aprovou), Marli 58 

(aprovou), Simone (desaprovou), Joana (aprovou), Rhayza (aprovou), Lucidalva (aprovou), Elisa 59 

(aprovou) e Clarice (aprovou). Demonstrativo para Cofinanciamento do Governo Federal do IGD-60 

Bolsa Família exercício 2016: Cláudia (aprovou), Geovane (aprovou), Evaldo (aprovou), Marli 61 

(aprovou), Simone (desaprovou), Joana (aprovou), Rhayza (aprovou), Lucidalva (aprovou), Elisa 62 

(aprovou) e Clarice (aprovou). Lucidalva ressaltou que os responsáveis pelo preenchimento fossem 63 

o mais criterioso possível para informar nos comentários e ressalvas junto ao sistema SUAS WEB 64 

as informações de descontinuidade e demais pendências. Em seguida foi sugerido o envio de ofício 65 

aos gestores da administração passada, ou seja, responsáveis pelo exercício de 2016 Sr. Gilmar 66 

Lima e Sra. Ana Paula Machado Ramos solicitando esclarecimentos acerca das pendências 67 

levantadas, oferecendo o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de informações por escrito. 68 

Sendo acatado por todos. Em tempo foi lida a ata da reunião anterior que foi aprovada pelos 69 

presentes. Em informes gerais foi lido ofício da Secretaria Municipal de Cultura solicitando doação 70 

de roupas e instrumentos de capoeira a serem utilizados por aquela Secretaria. Os presentes 71 

discutiram e entenderam não ser competência do CMAS deliberar sobre o solicitado. Sendo 72 
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decidido ainda o envio de ofício resposta. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a 73 

reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e aprovada pelos presentes. 74 

ENCERRAMENTO: 16h00min.  75 


