Aos vinte e seis dias do mês de março de 2014, reuniram-se na sala do Ateneu Angrense
de Letras e Arte os membros do Conselho Municipal de Assistência Social para discutir
os seguintes assuntos: 01 Apreciação e aprovação da Prestação de Contas do Governo
Estadual 2013; 02 Substituições de Conselheiros nas Comissões; 03 Criar agenda com
os conselheiros que fazem parte das Comissões; 04 Apreciação do Parecer das SAS, em
resposta as notificações e pedido de providências, encaminhado pelo CMAS. Dando
início a reunião a Srª Andreza Claro, presidente deste conselho agradece a presença de
todos e passa a palavra a Srª Lucineide, gerente do Controle Interno, que apresentou a
Prestação de Contos do Governo do Estado 2013 onde explicou o quantitativo de
atendimento da Secretaria de acordo com o que foi levantado no plano de aplicação
2013, informou os números de previsões e execuções de Projetos da Proteção Social
Básica, tais como, Bolsa Família, PAIF, Renda Melhor e Centro de Convivência. A Srª
Adriana, Assistente Social do CRAS Belém questionou que no ano passado tais projetos
não foram executados, só o que aconteceu foram as oficinas. A Srª Lívia relatou que foi
feito uma estimativa dentro dos números que já se tinha, para que não se levantasse
informações falsas. Continuando a Srª Lucineide prosseguiu falando sobre o Material
Permanente que foi adquirido durante o ano, completando relatou que tal material foi
comprado com o propósito de equipar o CRAS e CREAS, tais matérias só chegaram ao
SAS no final de novembro de 2013. Falou também sobre os valores da Aplicação
Financeira onde o dinheiro fica aplicado continuamente durante o ano e vendeu cerca de
R$18.399,00. Apresentou o total de repasse da Proteção Social Básica, CRAS, CREAS,
onde os valores para benefícios eventuais a partir de agora são desmembrados, tendo
sua verba direcionada especificamente para tal. No que se refere ao Beneficio Auxilio
Natalidade que sempre foi feito o cheque rápido, ficou suspenso temporariamente
devido a questões burocráticas e não no quesito financeiro. A Srª Adriana questiona o
fato dos atrasos do auxilio natalidade, já que existem pessoas que deram entrada no ano
passado e só agora estão recebendo. A Srª Lucineide falou que no meado de 2013 foi
solicitado para o Controle Interno que levantasse as fixas dos beneficiados para conferir
e que se adicionasse a xérox das documentações, ela ainda sugeriu na época que fosse
feito a partir das novas solicitações de benefícios uma vez que seria muito dificultoso
localizar as famílias que já tinham dado entrada no beneficio, entretanto houve a
necessidade de atualizar todos os processos. A partir disto o Controle Interno protocolou
os 100 processos e encaminhou para a assessoria política que se encarregou de localizar
tais famílias e direcionar para a secretaria, só que nem todas as famílias foram
encontradas. O Sr. Anselmo, assessor de gabinete, sugeriu que o conselho peça qual a
demanda para se fazer um multiram uma vez que inadmissível esta demora. Foi
levantado no conselho por uma participante o fato de que se deve cumprir o decreto,
onde diz que deve-se apenas apresentar as documentações e não necessariamente deixar
copia de tais. O Sr. Henrique Assistente Social do CRAS - Campo Belo relatou que já
foi encaminhado a alteração do decreto, onde foi realizado uma reunião para discutir o
texto alterado do decreto, entretanto foi solicitado ao conselho que identificasse para
onde foi encaminhado tais alterações do decreto. A Srª Jamily informou que deve-se
definir qual será o encaminhamento destes processos, na qual foi ate a secretaria e
recebeu um documento do procurador sugerindo que solicitasse os documentos dos
usuários por questões burocráticas e assim passou a ser feito. A Srª Lucineide
completou dizendo que as famílias que deram inicio em outubro e novembro já estão
recebendo o beneficio. A Srª Adriana completou dizendo que é fundamental que seja
encaminhado para os CRAS à listagem com a relação das famílias que já estão sendo
contempladas. Assim sendo a Srª Lucineide da por encerrado a Prestação de Contas de
Governo Estadual de 2013, o qual é aprovado por este conselho. Seguindo a pauta as

substituições dos conselheiros fica sendo, na Comissão de Gestão do Fundo o Sr.
Henrique substituindo a Srª Kátia, na Comissão da Instância de Controle Social do
Bolsa Família a Srª Ana Paula substituindo a Srª Hélia e na Comissão de Orientação e
Fiscalização a Execução dos Serviços S. A. da Rede foi adicionado a Srª Bárbara.
Assim sendo a Srª Andreza solicitou que os conselheiros das Comissões se reúnam e
informem a este conselho suas agendas. Seguindo, o ultimo tópico desta pauta é
apresentado sem uma resposta concreta, uma vez que nada ainda foi encaminhado pela
SAS à este conselho. Nada mais tendo a ser tratado, a presidente deu por encerrado a
reunião e eu Luciana Moreira da Silva Bastos, 1ª secretaria lavrei e assinei esta ata e
pelos demais presentes nesta reunião.

