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ATA DA TRECENTÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE 2 

NOVEMBRO DE 2018, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 3 

SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 9h40min. QUÓRUM DE ABERTURA: 4 

Constatada a presença dos conselheiros (as): Cleonice Aparecida Barbosa de Brito (representante 5 

do governo- SEMED); Evaldo José da Silva (representante do governo – SEGOV); Geovane 6 

Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha 7 

(representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga); Joana Darc Aparecida de Oliveira 8 

Machado (representante sociedade civil – CEM); Lucélia Gomes Soares (representante da 9 

sociedade civil – APAE – titular); Rhaiza Fernandes Mendes (representante do Governo de 10 

Gabinete); Nilma Vieira de Jesus (representante  sociedade civil – NAS- Assistente Social); e 11 

Vanessa Cristina Dias de Santana Ferraz (representante  sociedade civil – NAS- Assistente 12 

Social). E como convida a senhora Cláudia de Oliveira, Secretária Municipal de Desenvolvimento 13 

Social e Cidadania.  A presidente Simone iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, e citou 14 

a pauta do dia “Devolutiva da Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, 15 

Programas, Projetos e Benefícios” que foi encaminhado pela mesa diretora e que foi decido levar 16 

em plenária, sendo sugerido pela Comissão de Orçamento e Financiamento. A presidente informou 17 

a todos que no dia 06 de novembro terá reunião extraordinária e no dia 12, se não houver demandas, 18 

será a última reunião ordinária do ano. Simone fez a leitura da ata da 302ª segunda reunião, esta que 19 

foi aprovada por unanimidade. Informou ainda que foi aprovado o envio do Censo Suas 2018. Em 20 

seguida passou a palavra para conselheira Joana, representante da Comissão Monitoramento.  Joana 21 

explanou que foi realizada visita em loco nos equipamentos, assim como foi sugerido pela 22 

Comissão de Orçamento e Financiamento, e que foi verificado os empenhos apontados, e ainda 23 

esclareceu que a intenção da visita era pra verificar se material descriminado foi entregue e que 24 

quanto aos materiais que foram estragados e/ou quebrados, não era  pertinente  a visita. Em seguida, 25 

Joana, leu o relatório e parecer sobre o Piso Mineiro FEAS 2017 sendo favorável, levado pra 26 

votação, sendo que Cleonice (aprovou), Dener (aprovou), Evaldo (aprovou), Geovane (aprovou), 27 

Joana (aprovou), Lucélia (aprovou), Rhayza (aprovou), Rosilene (aprovou), Simone (aprovou) e 28 

Vanessa (aprovou). Em seguida, Joana passou a ler o relatório e parecer, sendo favorável, quanto ao 29 

Piso Mineiro FEAS 2016, levado pra votação, que seguiu: Cleonice (aprovou), Dener (aprovou), 30 

Evaldo (aprovou), Geovane (absteve), Joana (aprovou), Lucélia (aprovou), Rhayza (aprovou), 31 

Rosilene (aprovou), Simone (aprovou) e Vanessa (aprovou). Leu o relatório parecer da visita do 32 

CRAS- Proteção Especial Básica 2017, sendo este a comissão apresentou ressalvas, Claudia 33 

explicou que os gastos são feitos por blocos, e que não dá pra separar empenhos para cada CRAS, 34 

levado pra votação: Cleonice (aprovou), Dener (aprovou), Evaldo (aprovou), Geovane (aprovou), 35 

Joana (aprovou), Lucélia (aprovou), Rhayza (aprovou), Rosilene (aprovou), Simone (aprovou) e 36 
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Vanessa (se absteve). Joana passou para leitura do relatório e parecer da Proteção da Gestão do 37 

SUAS 2017, apontou ressalvas, mas a comissão sugere que a Gestão Informe onde se encontra uma 38 

das impressoras especificada no empenho 5680/2017, levado pra votação sendo que: Cleonice 39 

(aprovou), Dener (aprovou), Evaldo (aprovou), Geovane (aprovou), Joana (aprovou), Lucélia 40 

(aprovou), Rhayza (aprovou), Rosilene (aprovou), Simone (aprovou) e Vanessa (aprovou). A 41 

conselheira passou para leitura do relatório e parecer do Bolsa Família cadastro Único 2017, 42 

sendo reste favorável, levado pra votação que: Cleonice (aprovou), Dener (aprovou), Evaldo (se 43 

absteve), Geovane (aprovou), Joana (aprovou), Lucélia (aprovou), Rhayza (aprovou), Rosilene 44 

(aprovou), Simone (aprovou) e Vanessa (aprovou). E por fim, a conselheira Joana fez a leitura do 45 

relatório e parecer do Piso Mineiro 2015, referentes aos kit’s natalidades, Joana recomendou que 46 

enviasse ofício a SEMDESC para esclarecer sobre a entrega dos kits, e após a resposta a comissão 47 

daria o relatório e parecer sobre o Piso Mineiro 2015. A presidente passou para os Informes 48 

Gerais: Simone leu o ofício circular n° 347/2018 da Prefeitura Municipal de Unaí, convidando para 49 

o primeiro seminário do Comitê Gestor em Direitos Humanos da Universidade Federal dos Vales 50 

do Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM  do Seminário de Direitos Humanos.  Simone fez a leitura do 51 

ofício de n° 380/2018 do Ministério Público, solicitando informações a respeito do pedido de 52 

inscrição da AUDEC. Lucélia sugeriu que fosse realizada visita da comissão juntamente com a 53 

visita técnica e solicitar o parecer técnico da SEMDESC. Sendo mais nada a tratar, a presidente 54 

encerrou a reunião e, eu, Dener Saldanha Matos, lavrei a presente ata que será lida e aprovada por 55 

todos. ENCERRAMENTO: 10h:32min.  56 

 57 


