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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

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

QUATRO DE ABRIL DE 2018, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 14h10min. 4 

QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Franceline Ferreira 5 

Martins (representante do governo – SEMDESC); Simone da Silva Camargo Ferreira 6 

(representante da sociedade civil – psicólogos); Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo 7 

(representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Neuzira Cardoso Otoni (representante 8 

da sociedade civil – psicólogos); Geovane Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ); 9 

Elisa Regina Franco Mattos Ferreira (representante da sociedade civil - APAE); Severina Alda 10 

de Aguiar (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); Evaldo José da Silva 11 

(representante do governo – SEGOV); Rhaíza Fernanda Mendes (representante do governo – 12 

Gabinete); e Joana D’arc Aparecida de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – 13 

CEM). Como convidados, Matheus Fernandes Gonçalves, Elvina Magali Xavier Gomes de Sá, 14 

Geraldo Félix Mansur Neto, e Rayane Loara Duarte Pereira, representantes da AUDEC. E Rafaela 15 

Samira Moreira Pereira, Vanessa Cristina Dias de Santana, e Vilma de Fátima Fernandes, técnicas e 16 

coordenara da Proteção Social Básica. Presente ainda, Cláudia Maria de Oliveira, secretária da 17 

SEMDESC. A presidente Simone cumprimentou os presentes. Iniciando a reunião passou a palavra 18 

às técnicas e à coordenadora da Proteção Social Básica, que informou de ofício recebido pela 19 

AUDEC solicitando referenciamento das famílias atendidas pela entidade. Vanessa técnica do 20 

CRAS 3 falou de dúvidas com relação ao referenciamento de famílias e o oferecimento de Serviço 21 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, uma vez que até o momento a AUDEC é 22 

parceira do equipamento no oferecimento de oficinas de esporte e música, no entanto o SCFV é 23 

oferecido pelo próprio CRAS. Simone fez um retrospecto do processo de pedido de inscrição da 24 

AUDEC junto ao CMAS, que culminou no indeferimento do pedido devido à ausência de 25 

comprovação de atividades tipificadas de assistência social. Posteriormente ao indeferimento, o 26 

Ministério Público, na pessoa do promotor André Luiz Nolli Merrighi convocou a presidente do 27 

CMAS, a Secretária da SEMDESC e membros da AUDEC para questionar os motivos do 28 

indeferimento, e que dessa reunião houve a recomendação de elencar à entidade os requisitos 29 

necessários para sua adequação e posterior credenciamento junto ao CMAS. Simone ressaltou que a 30 

AUDEC e qualquer entidade é bem vinda ao CMAS, no entanto parecia estar havendo equívocos 31 

quanto à inscrição de entidades no Conselho, e que já teria ocorrido todas as orientações possíveis. 32 

E que qualquer dificuldade de adequação deveria ser resolvida junto à talvez uma assessoria 33 

técnica. Matheus ressaltou que a solicitação de reunião na Promotoria não foi de iniciativa da 34 

AUDEC, e sim do promotor. Simone reafirmou que não seria papel do CMAS dificultar ou criar 35 

empecilhos à regularização das entidades, muito pelo contrário, no entanto a política teria 36 
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normativas e regulamentações que deveriam ser observadas e acatadas. Elvina Magali técnica da 37 

AUDEC relatou que já estaria havendo uma aproximação com as técnicas do CRAS 3 para o 38 

oferecimento do serviço nos moldes do SCFV, e que estariam cientes de que as oficinas seriam 39 

meios e não atividade finalística. Foi orientado ainda o estabelecimento de papéis entre a entidade e 40 

o CRAS evitando-se equívocos, ressaltando que o Programa de Proteção e Atendimento Integral da 41 

Família – PAIF seria prerrogativa exclusiva do equipamento público estatal de CRAS. Os 42 

representantes da AUDEC informaram que tão logo a parceria com o CRAS 3 se materializasse que 43 

entrariam com novo pedido de inscrição junto ao CMAS. Simone questionou se haveria mais 44 

alguma dúvida sendo respondido que não. Dessa forma, agradeceu a presença dos representantes da 45 

AUDEC que saíram da reunião. Continuando a reunião Simone passou a palavra para Lidiane 46 

secretária executiva dos conselhos que colocou a necessidade de maior interesse dos conselheiros 47 

para com as demandas do CMAS, principalmente das comissões temáticas. Simone reforçou que 48 

realmente estaria difícil a comunicação, até mesmo no grupo de whatsapp, uma vez que os 49 

conselheiros não se posicionavam, prejudicando os trabalhos do Conselho. Sendo acordado por 50 

todos maior compromisso. Em seguida Simone falou do Relatório Trimestral que vinha sendo 51 

solicitado das entidades inscritas, e que no entanto, verificou-se que apesar de o mesmo ser entregue 52 

desde o ano de 2012 não encontrou-se registro de análise destes relatórios. Após discussões, 53 

considerando o volume de documentos arquivados e ainda a ausência de algumas entidades, 54 

deliberou-se pelo cancelamento do relatório trimestral, o qual não poderia ser devidamente 55 

analisado oferecendo retorno para a rede. Sendo acordado por todos o cancelamento da exigência 56 

do relatório trimestral. Seguindo a pauta, Simone falou da necessidade de recomposição das 57 

comissões. Alguns conselheiros informaram que estariam se afastando do CMAS. Na oportunidade 58 

Cláudia esclareceu que havia saído do CMAS, indicando outra servidora, pois acreditava que o 59 

CMAS deveria ter maior liberdade para discutir e deliberar as questões da gestão, mas que estaria 60 

presente sempre que possível e necessário. Também Severina Alda comunicou que estaria se 61 

afastando devido a questões pessoais. A conselheira Neuzira também comunicou o seu afastamento 62 

ressaltando que após todos os anos no CMAS agradecia pelo conhecimento adquirido e as vivências 63 

partilhadas, mas que acreditava que seu tempo se encerrava. A presidente Simone agradeceu aos 64 

conselheiros reafirmando a necessidade de indicação dos segmentos de outros representantes para 65 

solicitação de decreto de posse. E dessa forma os conselheiros presentes acordaram em aguardar as 66 

indicações dos novos conselheiros para proceder à recomposição das comissões. Em informes 67 

gerais, Simone confirmou a realização da capacitação dos conselheiros do CMAS a realizar-se em 68 

maio nos dias 10 e 11, das 08h00min às 17h00min, no auditório da APAE, com Leonardo Koury. 69 

Em seguida procedeu a leitura de ofício recebido da Associação Mão Amiga comunicando alteração 70 

de datas da capacitação interna prevista no Plano de Capacitação daquela entidade, a qual deveria 71 

ter ocorrido em fevereiro e março, mas que estaria acontecendo no mês de abril. Logo após fez a 72 
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leitura de ofício de encaminhamento dos resultados da pesquisa de satisfação dos usuários da 73 

APAE, sendo decidido o envio do documento para análise da Comissão de Acompanhamento.  Em 74 

seguida Simone procedeu à leitura de ofício da SEMDESC solicitando a indicação dos pisos dos 75 

quais deverão ser devolvidos recursos devido à interrupção dos serviços no ano de 2016. Tal 76 

solicitação deveu-se a ofício do FNAS solicitando a devolução dos recursos, no entanto o ofício não 77 

indicava quais seriam os serviços, orientando ainda a solicitar do CMAS tal informação, uma vez 78 

que foi informado no parecer no Conselho no Demonstrativo Sintético da Execução Física 79 

Financeira as impropriedades. Sendo repassado o ofício à Comissão de Orçamento para a apuração 80 

dos serviços e posterior informação ao órgão gestor. Em seguida Lidiane fez a leitura da ata da 81 

reunião anterior que foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, a presidente 82 

Simone encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que foi lida e 83 

aprovada pelos presentes. ENCERRAMENTO: 16h40min.  84 


