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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA DEZ DE JANEIRO 2 

DE 2018, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 3 

CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h30min. QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a 4 

presença dos conselheiros (as): Cláudia Maria de Oliveira (representante do governo – 5 

SEMDESC); Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo – SEGOV); Elisa Regina 6 

Franco Mattos Ferreira (representante de entidades de Pessoas com Deficiência – APAE - 7 

suplente); Joana Darc de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – Província 8 

Carmelitana de Santo Elias – CEM – suplente); Severina Alda de Aguiar (representante da 9 

sociedade civil – Assistentes Sociais); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da 10 

sociedade civil – Mão Amiga - titular); Neuzira Cardoso Otoni ( representante da sociedade civil – 11 

psicólogos) e Nilma Vieira de Jesus ( representante da sociedade civil – Associação Natal Justino). 12 

A presidente em exercício Severina Alda iniciou a reunião cumprimentando a todos, falou sobre a 13 

necessidade da elaboração do plano para aplicação dos recursos do IGD, onde o valor destinado 14 

seria de R$11.790,00 (onze mil setecentos e noventa reais) anuais. Os conselheiros deram algumas 15 

sugestões, ficando acordado que na próxima reunião todos os conselheiros trariam suas propostas, 16 

será colocado no grupo de whatsapp para aqueles que não estavam na reunião tomarem 17 

conhecimento do assunto. Em informes gerais Severina da Alda falou sobre convite que o CMAS 18 

recebeu da Paróquia São José, pediu que os conselheiros que estiveram presentes na reunião 19 

pudessem explicar o objetivo da mesma. A conselheira Joana Darc explicou sobre o projeto que 20 

seria para crianças e adolescentes, com apoio voluntário da sociedade civil. Esta sendo feito um 21 

levantamento das demandas nos bairros que será apresentado para gestão em meados de fevereiro. 22 

Severina Alda questionou que esse trabalho deveria ser desenvolvido pelos CRAS e que os 23 

equipamentos estavam deixando a desejar. Cláudia falou sobre a reunião ampliada onde os técnicos 24 

dos CRAS foram convidados a participar e que a gestão administrativamente estaria fazendo sua 25 

parte. Severina Alda disse que os profissionais não poderiam alegar falta de capacitação, pois o 26 

município através de Instituto Aliança fez uma capacitação em três etapas no ano passado e também  27 

a capacitação com Leonardo Kury.  Seguindo a pauta foi informado sobre o decreto 4.717 onde 28 

estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos relativos ao ano de 2018, ficando definido 29 

o dia vinte e um de fevereiro para próxima reunião ordinária do conselho às 13h30min. Severina 30 

Alda comunicou que com o encerramento das atividades da Casa do Caminho no dia 31 de 31 

Dezembro, a cadeira que a entidade representava terá que ser repassada para o CEM, que após 32 

oficio deverá indicar um titular para compor o conselho. Nada mais havendo a tratar, a presidente 33 

em exercício Severina Alda encerrou a reunião, e eu, Lidiane Ferreira, lavrei esta ata que será lida e 34 

aprovada pelos presentes. ENCERRAMENTO: 14h30min.  35 


