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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

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

TRINTA E UM DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 15h20min. 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); Elisa Regina Franco Mattos Ferreira (representante de entidades de Pessoas com 9 

Deficiência - APAE); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – Associação Natal 10 

Justino da Costa - Casa do Caminho); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da 11 

sociedade civil – Mão Amiga - titular); e Elizenia Gomes Camacho (representante da sociedade 12 

civil – Mão Amiga - suplente).  A presidente Simone iniciou a reunião cumprimentando a todos, 13 

agradecendo a presença. Informou que o promotor da infância e adolescência, André Luiz Nolli 14 

Merrighi, havia cancelado a sua participação na reunião, devido a imprevistos profissionais. 15 

Entretanto havendo a apreciação do projeto de construção das unidades de Casas Lares em pauta, 16 

manteve-se a reunião. Em seguida passou a apresentação da Proposta de Reestruturação da Rede de 17 

Serviços de Proteção Social Especial, através da construção de duas unidades de Casas Lares, por 18 

meio das Propostas Voluntárias junto ao Programa SICONV do Governo Federal, no Ministério do 19 

Desenvolvimento Social e Agrário - MDSA. Após os esclarecimentos pertinentes, foram colocadas 20 

para aprovação as propostas de Construção de Unidades de Casas Lares de nº 062679/2017 e nº 21 

066346/2017, que foram aprovadas da seguinte forma: Cláudia (aprovou), Evaldo (aprovou), Marli 22 

(aprovou), Simone (aprovou), Elisa (aprovou), Rosilene (aprovou), Severina Alda (aprovou) e 23 

Nilma (aprovou). Em informes gerais, Severina Alda informou fato ocorrido na semana anterior 24 

com relação ao abrigamento emergencial de uma adolescente no Serviço de Acolhimento na 25 

modalidade de Casa Lar. Relatou que o Conselho Tutelar teria agido de forma arbitrária, recusando-26 

se a dialogar com os técnicos dos equipamentos envolvidos no caso, ainda que houvesse indícios de 27 

ausência de diagnóstico prévio que respaldasse a decisão dos conselheiros.  Os conselheiros 28 

concordaram com a gravidade da situação, ressaltando as repercussões advindas de uma medida 29 

protetiva de acolhimento institucional, quando deveria ser esta a última medida a ser aplicada, 30 

esgotadas todas as possibilidades. Em seguida, Severina Alda sugeriu um encontro para discussão 31 

da situação da política de assistência social no atual cenário político e econômico, sugerindo ainda 32 

convidar Renata, técnica do INSS, que estaria bem informada acerca do problema, com a 33 

participação de conselheiros e técnicos dos equipamentos da rede socioassistencial. Os presentes 34 

concordaram ficando a cargo da secretária executiva o envio de ofício convidando a referida 35 

técnica, com agendamento de dia e horário. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a 36 
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reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e aprovada pelos presentes. 37 

ENCERRAMENTO: 16h25min.  38 


