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Ata da trecentésima septuagésima sétima reunião do Conselho Municipal Assistência Social de Nova 1 

Lima (CMAS/NL) realizada no dia vinte e seis de agosto de 2020 em caráter ordinário de maneira 2 

virtual em decorrência da impossibilidade de realização de reuniões presenciais, conforme Decreto 3 

Municipal n° 9.942 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de Situação de 4 

Emergência em Saúde Pública no âmbito do Município de Nova Lima, em razão da disseminação do 5 

novo coronavírus (Covid-19) e demais decretos afins. Estiveram presentes os conselheiros titulares: 6 

Renato Silva (representante da Secretaria Municipal de Administração - Semad); Ludson Rocha 7 

Martins (representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semds); Isabel Cristina 8 

Alves (representante da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa); Sebastião Demétrio Amorim 9 

Júnior (representante da Secretaria Municipal de Fazenda); Vera Lúcia Aparecida Anastácio 10 

(representante das entidades - Circo de Todo Mundo); Maria do Socorro Melo de Campos 11 

(representante da entidade - Edificando); Luciana Vieira Coutinho (representante das entidades - 12 

Capaz); Monica Figueiredo Le Vem (representante dos trabalhadores); Beatriz de Fátima Ribeiro 13 

Sabino (representante dos usuários).  Estiveram presentes os conselheiros suplentes: Lúcia Helena 14 

dos Santos Lago (representante da Semds); Sandra Lemos Ferreira (representante da Semsa); 15 

Raimundo Domingos Costa (representante das entidades - Lar dos Idosos); Alison Pereira Ramos 16 

(representante da entidade Adra) e Eliete Ferreira Dias (representante dos usuários). Estiveram 17 

presentes os seguintes convidados: Anne Araújo e Daiani de Meire Vedoveto (da entidade Rede 18 

Cidadã); Gilmar Moura da Silva (da Gestão do Trabalho); Kênya Carvalho de Araújo 19 

(Coordenadora da Diretoria de Proteção Social Especial - PSE); Eloíza Santos Duarte (Coordenadora 20 

Técnica da Capaz); Magda Elena Lopes da Silva (Coordenadora do Setor Financeiro); Débora 21 

Maria David da Luz (Secretária da Semds); Sabrina Vasconcelos (da Diretoria de Proteção Social 22 

Básica - PSB). A Secretaria Executiva esteve representada pelas técnicas Dayane de Oliveira Aguiar 23 

e Patrícia Carvalho Gomes. Patrícia realizou a leitura da ata nº 376 que foi aprovada sem ressalvas 24 

pelos conselheiros Ludson, Sebastião, Vera, Luciana, Maria do Socorro, Isabel, Beatriz, Lúcia e 25 

Raimundo presentes naquela reunião. Em seguida, o presidente Ludson apresentou a pauta do dia que 26 

constou de: Leitura da ata nº 376, Informes, Prestação de contas do 1° trimestre/2020, Inscrição de 27 

entidade (Rede  Cidadã), Apresentação do Relatório Gerencial Suas (2º quadrimestre 2019), 28 

Critérios de Partilha (Acessuas Trabalho), Retificação da PLOA 2021e Recomposição da Comissão 29 

de Políticas Públicas, que foi referendada pelos conselheiros presentes. Em seguida Ludson 30 

empossou Sandra Lemos Ferreira, indicada pela Secretaria de Saúde, através CI nº 320/2020 como 31 

suplente da Isabel.  Sandra se apresentou como assistente social do NASF desde 2014 e os 32 

conselheiros lhe deram boas vindas. Passado a diante Ludson, considerando que algumas atas 33 

precisam ser anexadas aos sistemas do governo estadual, federal ou encaminhadas a outros órgãos, 34 

sugeriu que durante o período de pandemia assine sozinho as atas, enquanto presidente e seja 35 
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suprimido o nome dos demais conselheiros, após a leitura e aprovação da mesma em reunião plenária, 36 

devido à dificuldade de encontro presencial para a assinatura dos conselheiros. Após a pandemia, 37 

retornará a pratica de todos os conselheiros assinarem a ata. A proposta foi aprovada pelos 38 

conselheiros: Renato, Ludson, Sebastião, Isabel, Vera, Luciana, Socorro, Mônica, Beatriz e 39 

Eliete. Passado aos informes Cristiane, da inclusão produtiva, esclareceu que o Programa Acessuas 40 

Trabalho não se resume a intermediação de mão de obra, pois esta é apenas uma ação dentro de um 41 

dos eixos do programa, o acesso a oportunidades. Patrícia informou que em participação na reunião do 42 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS foi destacado a discussão acerca do repasse para o 43 

estado de Minas Gerais o valor de R$ 446.000.000,00 (quatrocentos e quarenta e seis milhões de 44 

reais) em decorrência da Lei Complementar Federal n°173/2020 que trata de medidas a serem 45 

adotadas em decorrência do Covid – 19, deste valor foi repassado para a Sedese R$73 (setenta e três 46 

milhões de reais), mas a programação foi de direcionamento de  R$53.000.000,00 (cinqüenta e três 47 

milhões de reais) para o Programa de Bolsa Merenda que pertence a Política de Segurança Alimentar, 48 

desta forma foi deliberado por encaminhar denúncia a diversos órgãos, dentre eles a Controladoria 49 

Geral da União, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, emissão de nota pública, 50 

etc, a fim de que este valor seja utilizado na política de Assistência Social conforme preconiza a lei. A 51 

critério de exemplo, este valor seria suficiente para pagar uma parcela do piso mineiro para todos os 52 

853 municípios de MG. O outro informe trata de denúncia recebido do Ministério Público que os 53 

equipamentos da Assistência Social em Nova Lima estão fechados, a denúncia já havia sido 54 

respondida pela Secretária de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas – Semds, além disso foi 55 

questionado sobre as atividades do CMAS, esta denúncia foi respondida, informando sobre as 56 

reuniões de comissões e plenárias realizadas de forma virtual, inclusive com o envio das pautas das 57 

últimas reuniões plenárias. Em seguida, Patrícia informou que a capacitação ofertada pela Sedese de 58 

Gestão Orçamentária e Financeira já iniciou e está participando com os conselheiros Alisson e 59 

Beatriz. Por fim,  informou que a Semds respondeu o Ofício sobre as denúncias da Residência 60 

Inclusiva. Em seguida, Dayane informou que participou da Audiência Pública sobre a Lei 61 

Orçamentária Anual - LOA e que teve maior participação da população, ao menos do ponto de vista 62 

de fala, não soube avaliar se o aumento se deu devido a maior divulgação ou ao formato virtual. Na 63 

sequência, Débora informou que a proposta orçamentária anual de 2021 havia sido reduzida em 64 

R$1.750.000,00 mil reais, mas conseguiu reverter junto ao chefe do executivo e recompôs o fundo em 65 

R$2.000.000,00 milhões de reais, ou seja, recompôs a perde e houve um aumento de R$250.000,00 66 

mil reais. A alocação deste acréscimo deve ser deliberada no CMAS com urgência, considerando que 67 

o envio da LOA para o legislativo acontecerá no dia 28/08. Ludson sugeriu que este recurso seja 68 

direcionado ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Patrícia parabenizou a 69 

secretaria pela conquista e sugeriu que este assunto seja discutido no ponto de pauta retificação da 70 
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LOA. Encerrado os informes, Ludson passou a palavra para Magda que apresentou o primeiro ponto 71 

de pauta Prestação de contas do 1° trimestre/2020, mostrando os saldos do exercício anterior, repasses 72 

do governo, rendimentos, despesas e saldo final das contas, municipal, estaduais (piso mineiro fixo e 73 

variável) e federais (Bloco da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Aprende Cneas, 74 

Índice de Gestão Descentralizada do Suas, Índice de Gestão Descentralizada do PBF e Acessuas 75 

Trabalho). Em seguida Patrícia leu o parecer da Comissão de Financiamento que realizou alguns 76 

questionamentos, sobre o pagamento de passagem para o tratamento de saúde de um usuário em outro 77 

estado e a Semds respondeu prontamente indicando que o pagamento foi realizado considerando que a 78 

pessoa é portadora de transtorno mental e que precisava de auxilio da mãe para retornar ao município, 79 

a comissão entendeu que trata-se de um caso atípico que se enquadrava dentro dos critérios; solicitou 80 

o levantamento de compras de material permanente dos últimos 4 anos com recursos do governo 81 

estadual e federal e dos 2 últimos anos com recursos ordinários, com prazo de resposta até 31/10. 82 

Sobre as folhas de pagamento a Gestão do Trabalho respondeu ontem, mas não deu tempo da 83 

comissão se reunir para analisar. Patrícia leu alguns pontos do Ofício em que aponta funcionários de 84 

outros setores da Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas - que não são do Suas e 85 

estão sendo pagos com a unidade orçamentária do SUAS. Orientou que estes devem ser pagos em 86 

outra unidade orçamentária, que não seja a função 08, ou seja, deve adequar o orçamento para o 87 

pagamento do funcionário na unidade orçamentária correspondente. Informou que solicitou também 88 

informações acerca do pagamento de gratificação por desempenho de atividades especiais de algumas 89 

pessoas que não foram identificadas,  esta gratificação é paga aqueles que, por exemplo, atuam no 90 

acolhimento institucional, setor financeiro, compõe alguma comissão de monitoramento, etc. Por fim, 91 

Patrícia relembrou a dificuldade histórica da Gestão do Trabalho de enviar os documentos solicitados 92 

e parabenizou o gestor Gilmar e a secretária pela agilidade e disponibilidade em fornecer os dados de 93 

forma transparente e parceira para que o controle social possa contribuir na melhor alocação dos 94 

recursos e construção do SUAS no município. O parecer da Comissão de Financiamento foi de 95 

aprovação com a ressalva em relação as folhas de pagamento para que seja sanado as indicações até a 96 

folha de pagamento do mês de setembro, que foi aprovado pelos conselheiros:  Renato, Ludson, 97 

Sebastião, Isabel, Vera, Luciana, Socorro, Mônica, Beatriz e Eliete. Débora informou no chat que 98 

tanto a secretária atual como o coordenador da gestão do trabalho chegaram após o primeiro trimestre 99 

deste ano e que encontraram dificuldades para mapear todas as situações. Entretanto, algumas 100 

situações já foram alteradas e a partir dos próximos trimestres, ficará mais fácil, inclusive conversou 101 

com o Secretário de Administração a fim de agilizar as informações solicitadas. Em seguida, a 102 

conselheira Mônica solicitou a inclusão na pauta esclarecimentos sobre o plano de ação e processo de 103 

compra dos equipamentos de proteção individual – EPI, os conselheiros aprovaram a inclusão na 104 

pauta como último ponto. Passado ao próximo ponto - inscrição de entidade (Rede  Cidadã) - , o 105 
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presidente passou a palavra para Anne representante da entidade que realizou a apresentação da 106 

mesma, que foi fundada em 2002 como entidade de Assistência Social, que desenvolve programas e 107 

projetos voltados para formação técnica e geração de trabalho e renda. Em 2005, baseada na política 108 

de cotas de jovens aprendizes nas empresas, iniciou o trabalho de intermediação entre os jovens e as 109 

empresas. O contrato de trabalho é por tempo determinado e carga horária diferenciada de acordo com 110 

o Ministério do Trabalho, os jovens são selecionados prioritariamente, aqueles encaminhados dos 111 

serviços do SUAS, alunos de escola públicas, referenciados em serviços sociais e público vulnerável, 112 

é considerado suas habilidades pessoais e demanda da vaga. Os jovens permanecem 20 dias em 113 

treinamento, depois permanecem 4 dias na empresa e 1 dia de encontro pedagógico na entidade, 114 

durante um ano e meio. Embora a lei considere jovem aprendiz a faixa de 14 a 24 anos, a Rede Cidadã 115 

trabalha com jovens de 16 a 22 anos para que eles tenham a oportunidade de ser contratado pela 116 

empresa. A conselheira Eliete perguntou se o Conselho Tutelar pode realizar encaminhamento direto 117 

para a entidade, foi respondido que sim e disponibilizou os contatos da Josiane, referência da entidade 118 

no município. Ressaltou que neste período de pandemia o jovem que for encaminhado precisa ter 119 

acesso a internet por computador ou celular para que possa acessar a plataforma. Em seguida, 120 

prosseguiu a apresentação da metodologia de trabalho da entidade com o jovem e com a família. Ao 121 

finalizar a apresentação, Patrícia leu o parecer da Comissão de Normas com o indicativo de aprovação 122 

da inscrição da Rede Cidadã na modalidade Programa Inclusão Produtiva que foi aprovado pelos 123 

conselheiros: Ludson, Sebastião, Isabel, Vera, Luciana, Socorro, Mônica, Beatriz e Eliete. Dando 124 

prosseguimento a reunião, Ludson, enquanto chefe de sessão da Vigilância Socioassistencial, 125 

apresentou o ponto de pauta relatório gerencial do 2° quadrimestre de 2019, justificou que não foi 126 

possível concluir os dados do relatório do 3° quadrimestre. Priorizou a apresentação dos dados 127 

principais de forma resumida conforme pactuado na comissão, números do cadastro único e 128 

transferência de renda, número de acompanhamentos e atendimentos do PAIF e PAEFI, SCFV, 129 

capacidade de atendimento dos serviços de acolhimento, etc. a conselheira Vera questionou sobre as 130 

metas de atendimento nos serviços em 2020, Ludson respondeu que houve redução das atividades e 131 

inserções em todos os equipamentos no primeiro mês. No entanto, nos últimos meses aconteceram um 132 

número maior de atendimentos com as famílias acompanhadas e as inserções de novas famílias e 133 

atendimentos em geral estão sendo retomados ao longo dos meses. Beatriz questionou o número de 134 

pessoas em situação de rua que foram abordadas neste quadrimestre, Kênya respondeu que o número 135 

atualizado é 26 pessoas em acompanhamento, mas que existe um cadastro de aproximadamente 50 136 

pessoas. Finalizado os questionamentos, Dayane leu o parecer da Comissão de Política, em relação ao 137 

relatório do 2º quadrimestre de 2019, foram solicitados apenas alguns dados  das pessoas que foram 138 

identificadas como elegíveis ao BPC do ponto de vista da renda, mas que não eram beneficiadas, que 139 

a Comissão de APTR solicitou que fossem encaminhadas aos Cras para a busca ativa. Parecer de 140 
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aprovação dos dados físicos do período. Em relação ao relatório do 3º quadrimestre, Dayane 141 

contextualizou que de acordo com a Resolução nº74/2016 do CMAS o demonstrativo financeiro 142 

deveria ser apreciado trimestralmente e os dados físicos semestralmente. Com a proposta de alteração 143 

da Lei do Suas os relatórios físicos e financeiros seriam apresentados quadrimestralmente. Neste 144 

período o setor de Vigilância Socioassistencial solicitou que não fossem apresentados os dados 145 

físicos, considerando que estava sendo elaborado um diagnóstico pelo setor com dados abrangentes. 146 

Ao finalizar o diagnóstico, a Vigilância Socioassistencial, propôs a apresentação dos dados físicos de 147 

execução da Política de Assistência Social na forma do relatório gerencial. O plenário referendou a 148 

proposta considerando a qualidade do mesmo na apresentação e leitura dos dados. No entanto, os 149 

prazos de apresentação não estão sendo cumpridos e está gerando um grande lapso temporal entre os 150 

fatos e apresentação dos dados. Desta forma a comissão sugeriu ao plenário  que o relatório seja 151 

apresentado de forma reduzida quadrimestralmente e de forma completa  uma vez por ano, mas que 152 

contenha no mínimo os dados gerais e por território: do número de atendimentos e acompanhamentos 153 

dos serviços de execução direta e indireta; número de inclusões e exclusões nos serviços de execução 154 

direta e indireta; dados dos benefícios eventuais (concedidos, indeferidos, demanda reprimida...); 155 

tempo entre entrada do caso e início do acompanhamento  nos equipamentos; capacidade de 156 

atendimento; gestão e articulação de território; dados do cadastro único e dos programas de 157 

transferência de renda. Por fim, solicitou acesso ao Geps, no nível de acesso do Conselho e solicitou 158 

informações sobre ações que estão sendo realizadas remotamente do SCFV, alcance e  rediscussão 159 

acerca das metas neste período de pandemia. Ludson informou que a própria vigilância 160 

socioassistencial tem discutido sobre esta necessidade de apresentar os dados de forma mais 161 

sintetizada, propôs realizar a apresentação do terceiro quadrimestre no mesmo formato, considerando 162 

que está quase pronto e a partir de 2020 apresentará no formato reduzido. No chat, Patrícia, 163 

considerou excelente proposta da Comissão de Política. Pois isso permitirá que a análise da prestação 164 

de contas não se restrinja a execução financeira, mas seja interligada à execução física. Quando ao 165 

SCFV, Lúcia relatou que solicitou informações junto a procuradoria do município, a Sedese e ao 166 

Ministério da Cidadania, mas ainda não obteve resposta. As entidades estão preenchendo as atividades 167 

desenvolvidas e estão conseguindo alcançar as famílias cadastradas, se de um lado perde na 168 

convivência comunitária presencial do outro tem dado suporte a outras vulnerabilidades que 169 

apareceram devido à pandemia. As instituições tem se reinventado para atender aos usuários, estas 170 

ações estão sendo acompanhadas pela diretoria da PSB. No chat, Sabrina lembrou uma reunião 171 

realizada dia 13/08 com as entidades para alinharem as ações remotas realizadas. Os ajustes foram 172 

feitos de forma exitosa, pois houve participação dos usuários. Vera relatou a adequação do trabalho do 173 

SCFV de escopo presencial para virtual e parabenizou o setor de vigilância socioassistencial por 174 

desenvolver prontamente as novas formas de registro das ações. Concluiu que apesar de todas as 175 
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adversidades trazidas pela pandemia, as entidades estão muito próximas dos Cras, dialogando, 176 

realizando estudo social, identificando situações de conflito e vulnerabilidades e encaminhando as 177 

famílias para atendimento e acompanhamento no âmbito dos equipamentos, entre outros avanços. Por 178 

fim, Vera relembrou o acordo realizado entre o CMAS e o órgão gestor sobre o edital do SCFV de 179 

2021, considerando que o prazo pactuado era junho. Lúcia informou que a secretária já pautou a nova 180 

diretora da PSB para começar o processo de construção do edital, conforme pactuado. Em breve 181 

encaminhará os documentos do termo de referência ou a minuta do edital. Justificou que o prazo de 182 

junho não foi cumprido devido à situação de pandemia, se a mesma perdurar talvez o edital tenha que 183 

prever alguma modalidade de atendimento à distância com uso de tecnologias. Sabrina reforçou pelo 184 

chat que Luciana, novo ponto focal do SCFV, já está trabalhando no Termo de Referência. Patrícia 185 

localizou o oficio com a pactuação realizada em março deste ano estabelecendo o prazo para a entrega 186 

da minuta do termo de referência e do termo de prorrogação em junho. Frente a isso sugeriu repactuar 187 

novo prazo para o envio. Lúcia sugeriu o prazo de envio dos documentos até o inicio de novembro. A 188 

prorrogação do prazo foi aprovada pelos conselheiros: Ludson, Sebastião, Isabel, Vera, Luciana, 189 

Socorro, Mônica, Beatriz e Eliete. A sugestão da Comissão de Política de apreciar os dados 190 

sintéticos em consonância com a apresentação de dados financeiros, e de forma completa anualmente 191 

foi aprovada por: Ludson, Sebastião, Isabel, Vera, Luciana, Socorro, Mônica, Beatriz e Eliete. 192 

Passado ao ponto de pauta Critérios de Partilha (Acessuas Trabalho), Cristiane contextualizou que o 193 

Programa Acessuas Trabalho iniciou para dar suporte aos usuários dos cursos do Pronatec, após o 194 

declínio do programa passou ao objetivo de ofertar oficinas. Devido aos recursos acumulados ao 195 

longo dos anos o órgão gestor propôs os critérios de partilha a fim de realizar Chamamento Público 196 

visando à celebração de termo de colaboração para garantir a oferta do programa nacional de 197 

promoção do acesso ao mundo de trabalho – Programa Acessuas Trabalho. Para atingir a meta de 198 

3.000 usuários, a entidade vencedora deverá realizar 120 grupos com 25 participantes cada, podendo 199 

dividir cada grupo em  4 oficinas com carga horária de 3 horas ou 8 oficinas com carga horária  de 200 

1:30h. Poderão ser utilizadas diversas técnicas, no entanto deverá atingir os 4 eixos, quais sejam: I – 201 

Identificação e sensibilização dos usuários, II – Desenvolvimento de habilidades pessoais e orientação 202 

para o mundo do Trabalho;  III - O acesso a oportunidades, e  IV - Monitoramento do percurso dos 203 

usuários no mundo do trabalho, até 31 de dezembro de 2021. O valor total da parceria será de R$ 204 

631.118,31 (seiscentos e trinta e um mil cento e dezoito reais e trinta centavos). Neste montante, estão 205 

previstos os gastos com recursos humanos, custeio e material permanente, sendo que o material 206 

permanente adquirido com recursos da parceria deve ser incorporado ao patrimônio da prefeitura após 207 

o encerramento da parceria. Na sequência, Magda esclareceu que o recurso do Acessuas Trabalho 208 

permite a compra de material permanente, no entanto no planejamento orçamentário o recurso esta na 209 

ficha para subvenção social o que não permite compra de material permanente, apenas custeio. A 210 
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modalidade que permite compra de material permanente é a contribuição social. Sugeriu abertura de 211 

ficha dentro do bloco de recurso do Acessuas e a prefeitura realizar a compra do material e emprestar 212 

para a entidade.  Ludson sugeriu manter o termo como esta e a entidade terá que ter a infra estrutura 213 

de materiais e a possibilidade de alugar os equipamentos. Outra proposta seria reduzir o valor total do 214 

chamamento público e a prefeitura realizar a compra e emprestar no regime de comodato, conforme 215 

sugerido por Magda. Cristiane realizou uma projeção de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta 216 

mil reais) para aquisição de material permanente. Dayane ponderou a opção da prefeitura assumir a 217 

responsabilidade de compra dos materiais permanentes e emprestar para a entidade,  considerando o 218 

precedente de dificuldades de compras com todos entraves e sugeriu que esta seja a última opção. 219 

Débora ponderou que tem minúcias a serrem resolvidas e o valor é considerável e temática 220 

importante. Sugeriu que a resolução seja feita de forma mais abrangente. Em seguida Patrícia realizou 221 

a leitura do parecer das Comissões de Financiamento e Política que indicou por suprimir a opção de 222 

locação de material permanente, exceto se comprovada a necessidade e utilização para a execução do 223 

programa; incluir no termo que ao finalizar o contrato, os materiais permanentes devem ser 224 

encaminhados para o patrimônio da prefeitura; explicitar que no desenvolvimento das oficinas a 225 

entidade deverá levar o material audiovisual e lanche. Caso os Cras não tenham espaço físico ou fique 226 

distante da comunidade alvo a entidade deverá articular outro local ou até mesmo alugar; a entidade 227 

deverá realizar a limpeza e organização do local antes, durante e depois das oficinas (incluir na 228 

planilha custos com serviços gerais), observado estes apontamentos o parecer foi de aprovação. Após 229 

ampla discussão o presidente colocou em votação os critérios de partilha do Programa Acessuas 230 

Trabalho, indicando que a Resolução deve abarcar a possibilidade de que o material permanente seja 231 

adquirido pela entidade, caso tenha liberação do planejamento, ou a entidade possa alugar ou  a 232 

prefeitura realizar a compra e emprestar para a entidade em regime de comodato. A proposta foi 233 

aprovada pelos conselheiros: Ludson, Sebastião, Isabel, Vera, Luciana, Socorro, Mônica, Beatriz. 234 

Passado ao próximo ponto de pauta retificação da LOA , Magda informou a secretaria teve um corte 235 

de R$ 1.750.000,00  (um milhão setecentos e cinqüenta mil reais), no entanto a secretária conseguiu 236 

reverter ontem um aporte de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ou seja, cobre os cortes 237 

realizados e ainda tem um saldo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) a ser investido. 238 

Frente a isto, Débora solicitou a inclusão na pauta para deliberação do CMAS na alocação deste 239 

recurso. Vera relembrou que a Proteção Social Especial - PSE recebeu muitos recursos nos últimos 240 

anos, que o valor destinado para o SCFV é deficitário, desta forma as entidades não conseguem 241 

assinar a Carteira de Trabalho dos funcionários, garantindo seus direitos trabalhistas. Além disso, 242 

existe a necessidade de expansão dos grupos em alguns territórios e os recursos financeiros são 243 

insuficientes. Patrícia ponderou que a redução de recursos para toda a secretaria foi de 244 

R$1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinqüenta mil reais), sendo que especificamente na Política 245 
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de Assistência Social foi reduzido em R$663.965,00 (seiscentos e sessenta e três mil novecentos e 246 

sessenta e cindo reais), desta forma sugeriu que se mantenha a perda das outras áreas, recomponha as 247 

perdas do Suas e invista o restante dos recursos no SCFV e projetos de combate a pobreza. Beatriz 248 

reiterou a necessidade de ofertar cursos de qualificação profissional e a criação de projetos de combate 249 

a pobreza, principalmente no cenário pós pandemia e fim do auxílio emergencial do governo federal. 250 

Lúcia esclareceu no chat que cursos de qualificação profissional são muito importantes, no entanto, 251 

não podem ser oferecidos no âmbito da Assistência Social, nem os recursos podem ser gastos com 252 

eles. Débora relembrou que recebeu resposta do aporte de recursos ontem e ainda não teve tempo 253 

hábil de planejar a utilização junto com o setor financeiro. Mas inicialmente é favorável a proposta de 254 

recomposição do Suas de R$663.965,00 e os R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) restantes 255 

para ser alocado no Suas, na PSB para o SCFV e projetos de combate a pobreza. Patrícia relembrou 256 

que compete ao CMAS aprovar o plano de aplicação de recursos e que o município ainda não faz isso, 257 

esta prática é muito importante principalmente em ano eleitoral, devendo ser feito no início de cada 258 

ano. Propôs que seja aprovado o valor mínimo a ser investido no Suas. Beatriz reafirmou a 259 

necessidade de alocação de recursos nos projetos de combate a pobreza e ponderou que enquanto 260 

representante dos usuários não pode aprovar uma LOA que não preveja alocação de recursos para esta 261 

área frente ao cenário. Por fim, propôs que o órgão gestor faça uma reformulação do orçamento e que 262 

seja realizada uma reunião plenária extraordinária do CMAS para apreciar a proposta. Débora 263 

destacou a dificuldade dessas ações devido ao prazo de envio da LOA, se comprometeu a realizar a 264 

recomposição do Suas, investir R$250.000,00 na PSB para subvenção do SCFV e caso seja possível, 265 

investir em projeto de combate a pobreza, mas não pode garantir isso sem reavaliar todo o orçamento. 266 

Após ampla discussão o presidente encaminhou para votação duas propostas: a primeira de que o 267 

órgão gestor faça uma reformulação do orçamento e que seja realizado uma reunião plenária 268 

extraordinária do CMAS para apreciar a proposta orçamentária, que foi aprovada pela conselheira 269 

Beatriz e reprovada pelos demais. A segunda de que seja feita a recomposição do Suas, investindo 270 

mais R$250.000,00 na PSB para subvenção do SCFV e caso haja mais recursos que sejam investidos  271 

em projetos de combate a pobreza, que foi aprovado pelos conselheiros: Ludson, Luciana, Monica, 272 

Sebastião, Socorro e Sandra. Devido ao horário, 18:35hs, a reunião foi encerrada e as demais pautas 273 

serão tratadas na próxima reunião plenária. Nada mais havendo a tratar, eu Dayane de Oliveira lavrei 274 

a presente ata que após lida e aprovada em plenária será assinada pelo presidente. 275 

 

 
____________________________ 

Ludson Rocha Martins 

Presidente do CMAS/NL 


