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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA ONZE DE JULHO 2 

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

CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h35min. QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a 4 

presença dos conselheiros (as): Dener Saldanha Matos (representante do governo – SEMDESC); 5 

Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil – psicólogos); Marli 6 

Rodrigues Xavier Brito Araújo (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo - titular); 7 

Rafaela Samira Moreira Pereira (representante da sociedade civil – Psicólogos); Lucélia Gomes 8 

Soares (representante da sociedade civil – APAE); Geovane Martins Ferreira (representante do 9 

governo - SEFAZ); Evaldo José da Silva-(representante do governo - SEGOV); Dilma das 10 

Graças Queiroz (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo - suplente); Rosilene 11 

Cordeiro Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga); e 12 

Vanessa Cristina Dias de Santana Ferraz (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais). 13 

Como convidados Gilberto Caixeta Gomes, presidente do Abrigo Frei Anselmo; Marlúcia Izidoro 14 

Rosa e Wilson Sartori, representantes da Associação Natal Justino da Costa; Júnior César Melo 15 

Valadão; e Cláudia Maria de Oliveira, Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e 16 

Cidadania. A presidente Simone, iniciou a reunião agradecendo a presença, passando a palavra ao 17 

presidente do Abrigo Frei Anselmo Sr. Gilberto. O mesmo falou dos valores recebidos pelas 18 

organizações da sociedade civil para manutenção dos serviços vislumbrando o orçamento do 19 

próximo ano. Ressaltou que seria necessário eleger parâmetros que considerassem o número de 20 

atendidos e a complexidade dos serviços. Sugeriu que as entidades apresentassem relatórios de 21 

serviços para subsidiar uma discussão de definição de critérios e parâmetros. Lucélia colocou que o 22 

CMAS não poderia solicitar balancetes financeiros e patrimoniais. Gilberto explicou que estes 23 

documentos poderiam ser apresentados espontâneamente pelas entidades para justificar os custos e 24 

as receitas, e não que o CMAS exigisse os mesmos. E que contava com o Conselho para propor ao 25 

executivo os critérios de cofinanciamento dos serviços. Marli esclareceu que não haveria de forma 26 

alguma qualquer intenção de desmerecer ou prejudicar outros serviços ou entidades, quanto a 27 

distribuição de recursos, mas sim haver maior coerência na distribuição. Neste momento, Gilberto 28 

pediu licença para ausentar-se da reunião, uma vez que teria outro compromisso agendado no 29 

Fórum. Agradeceu a oportunidade reafirmando a expectativa quanto ao apoio do CMAS para 30 

melhoria dos serviços. Reiniciando Simone passou a prestação de contas da Associação Natal 31 

Justino da Costa. Lucélia, membro da Comissão procedeu à leitura do relatório da Comissão de 32 

Orçamento e Financiamento, onde apontaram a necessidade de informar a destinação do patrimônio 33 

remanescente da Casa do Caminho. Marlúcia explicou que estariam aguardando orientações para 34 

procederem à regularização da situação, e que os mobiliários e utensílios estariam guardados. 35 

Cláudia sugeriu que procurassem o contador da entidade para maiores informações. Simone 36 
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solicitou um prazo para manifestação junto ao CMAS, sendo sugerido por Marlúcia um período de 37 

até noventa dias. Os presentes concordaram, agradecendo a presença dos representantes da 38 

Associação Natal Justino da Costa que no momento ausentaram-se da reunião. Prosseguindo a 39 

reunião Simone colocou para deliberação o relatório da Comissão de Orçamento e Financiamento 40 

acerca da prestação de contas final da Associação Natal Justino da Costa, que foi aprovado da 41 

seguinte forma: Dener (aprovou), Geovane (aprovou), Lucélia (aprovou), Marli (aprovou), Simone 42 

(aprovou); Evaldo (aprovou); Rosilene (aprovou); e Vanessa (aprovou). Passando a necessidade de 43 

regularização das comissões temáticas, as mesmas foram recompostas da seguinte forma: Comissão 44 

de Inscrição e Acompanhamento de entidades, serviços, programas, projetos e benefícios: 45 

Elisa Regina Franco Mattos Ferreira; Marli Rodrigues Xavier Brito; Dener Saldanha Matos; e Joana 46 

Darc Aparecida Oliveira Machado. Comissão de Análise de Instrumentos Legais: Dilma das 47 

Graças Queiroz; Lucélia Gomes Soares; Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha; Rafaela Samira 48 

Moreira Pereira e Vanessa Cristina Dias de Santana Ferraz. Em seguida Marli procedeu à leitura do 49 

relatório da Comissão de Análise de Instrumentos Legais acerca da visita institucional à APAE para 50 

subsidiar a análise do Plano Operativo do Centro Dia. No relatório a Comissão sugeriu a 51 

desaprovação do Plano. Após discussões foi colocado para deliberação da plenária o Plano 52 

Operativo do Centro Dia da APAE de Unaí que foi desaprovado da seguinte forma: Dener 53 

(desaprovou), Geovane (desaprovou), Lucélia (aprovou), Marli (desaprovou), Simone (desaprovou); 54 

Evaldo (aprovou); Rosilene (desaprovou); e Vanessa (desaprovou). O conselheiro Evaldo solicitou 55 

constar em ata que aprovou o Plano uma vez que entendia que as alterações necessárias poderiam 56 

ser realizadas posteriormente a aprovação. Retomando o assunto da análise e discussão de critérios 57 

e parâmetros para cofinanciamento dos serviços, após discussões foi acordado que seria enviado um 58 

ofício às entidades prestadoras informando que a Comissão de Inscrição e Acompanhamento se 59 

reunirá no dia 17 de julho às 13h30min para análise dos Relatórios de Atividades de 2017 e para a 60 

finalidade proposta, e que dessa forma caso as entidades desejassem enviar outros documentos, que 61 

fossem enviados até o dia 16 de julho. Logo após Rafaela, membro da Comissão de Inscrição e 62 

Acompanhamento que realizou a visita à AUDEC, procedeu à leitura do relatório. Em seguida 63 

Simone procedeu à leitura de relatório de análise de documentos encaminhados posteriormente à 64 

visita, onde a Comissão sugeria o prazo de 90 dias para uma nova visita à entidade. Após as 65 

discussões a plenária deliberou pela proposta da Comissão de nova visita a entidade em 90 dias, que 66 

foi rejeitada da seguinte forma: Dener (rejeitou), Geovane (rejeitou), Lucélia (rejeitou), Marli 67 

(rejeitou), Simone (rejeitou), Evaldo (rejeitou), Rosilene (rejeitou), e Vanessa (rejeitou). Sendo 68 

decidido o envio de Ofício a AUDEC mantendo o indeferimento do pedido de inscrição, sugerindo 69 

que a entidade apresente novo pedido assim que entender que as pendências foram superadas e 70 

sanadas. Finalizando a reunião Dener fez a leitura da ata da última reunião que foi aprovada por 71 
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todos. Nada mais havendo a tratar, a presidente Simone encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida 72 

Cruz Randi, lavrei esta ata que foi lida e aprovada pelos presentes. ENCERRAMENTO: 16h50min.  73 


