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ATA DA (311ª) TRECENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 
QUATORZE DE FEVEREIRO DE 2019, REALIZADA NA SEDE DA SECRETARIA 3 
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. Horário de 4 
INÍCIO: 13h30. QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): 5 
Beatriz Santana Soares (representante da Secretaria Municipal de Saúde); Cleonice Aparecida 6 
Barbosa de B. Batista (representante da Secretaria Municipal de Educação); Lucélia Gomes 7 
Soares (representante da Sociedade Civil – APAE); Evaldo José da Silva (representante do 8 
Governo- SEGOV); Geovane Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ); Marli 9 
Rodrigues Xavier Brito Araújo (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); 10 
Vanessa Cristina Dias de Santana Ferraz (representante dos Assistentes Sociais);  Rhayza 11 
Fernandes Mendes (representante do Governo- Gabinete); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha 12 
(representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga);  Simone  da Silva Camargo Ferreira 13 
(representante da Sociedade Civil- Psicólogos). Como convidadas: Cleide Rodrigues Xavier 14 
(Secretária Adjunta da Semdesc); Isabel Aparecida Cruz Randi(técnica da Semdesc); Manoela 15 
Ramalho (Assistente Social do Centro Socioeducativo de Unaí); Pollyana Moraes Coelho 16 
(Psicóloga do Centro Socioeducativo de Unaí); Welton Ferreira Alvim Furtado(Agente de 17 
segurança do Socioeducativo) e Júnior César (usuário – CRAS polo 2). Ouvinte Lidiane Ferreira 18 
da Silva (Secretária Executiva dos Conselhos). A presidente Simone iniciou a reunião agradecendo 19 
a presença de todos os conselheiros e convidados. Pediu que os conselheiros se apresentassem para 20 
a equipe técnica do Centro Sócioeducativo de Unaí (CSEU). Logo após a equipe técnica do CSEU 21 
apresentou o ofício 152/2019 cujo assunto foi a apresentação de uma proposta de projetos sociais 22 
voltados para a capacitação profissional dos adolescentes em cumprimento de medida 23 
socioeducativa em meio fechado. A equipe explicou aos conselheiros o serviço prestado pelo 24 
Socioeducativo e que o objetivo deles era pedir informações para a abertura de uma ONG ou 25 
associação que visa à captação de recursos para capacitar profissionalmente os adolescentes 26 
privados de liberdade. Nesse momento Isabel, técnica da Semdesc, disse que o primeiro passo seria 27 
buscar orientação jurídica para definir a natureza jurídica do serviço que eles querem oferecer e só 28 
após toda documentação organizada e o serviço funcionando eles poderão solicitar registro nos 29 
conselhos, CMAS e CMDCA. Após os esclarecimentos à equipe do Centro Socioeducativo, eles 30 
agradeceram e ficou decidido que iriam enviar ofício para participarem da próxima reunião 31 
ordinária do CMDCA para apresentar a eles a proposta da ONG. Toda equipe do CSEU retirou-se e 32 
foi dado início a discussão das pautas da reunião. Dando início a pauta da reunião: 33 
Cofinanciamento Federal do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, Isabel 34 
informou que a entidade encontra-se com 6 (seis) acolhidos e recebe um repasse referente ao 35 
atendimento de 20 (vinte) usuários. A entidade apresentou uma proposta condizente com esses seis 36 
usuários e demais gastos da entidade. Isabel salientou ainda que o valor desse cofinanciamento irá 37 
se adequar ao número de usuários da Mão Amiga, explicando aos conselheiros que esse valor agora 38 
será repassado pelo Município, pois isso garante a continuidade do repasse, pois o Estado e a União 39 
eventualmente atrasam e isso prejudica o funcionamento da entidade. Foi colocado em votação o 40 
arquivamento do processo do cofinanciamento federal, sendo votado da seguinte forma: Beatriz 41 
(aprovou); Cleonice (aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane (aprovou); Lucélia (Aprovou); Marli 42 
(aprovou); Rosilene Cordeiro (absteve); Rhayza (aprovou); Simone (aprovou); e Vanessa 43 
(aprovou). A segunda pauta é: Capacitação para conselheiros e equipe técnica/solicitações do 44 
palestrante, onde a Secretária Adjunta Cleide, em nome da Semdesc esclarece que todas as 45 
necessidades do Conselho para a realização da Capacitação foram atendidas, sendo: o transporte, 46 
hospedagem e alimentação do palestrante; e também a alimentação que será necessária para os dois 47 
dias de capacitação, que em média irão participar 70 (setenta) pessoas por dia. Simone questionou a 48 
viabilidade da compra de material para as oficinas que serão realizadas pelo palestrante, e Cleide 49 
explicou que devido ao curto prazo da Capacitação, não há como empenhar recurso para compra de 50 
material nas papelarias. Ficando assim decidido pelos conselheiros que cabe a cada um, incluindo 51 
os técnicos dos equipamentos e entidades, levarem seu material pessoal para anotações. Seguindo a 52 
pauta: Cronograma financeiro para planejamento anual do CMAS 2019 – Comissão de 53 
Orçamento e Financiamento, Evaldo esclareceu que o material a ser comprado para o CMAS 54 
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precisam ser orçados, em três locais diferentes e solicitou um prazo maior para apresentar tais 55 
orçamentos, o que foi aceito pela plenária. Simone e Marli levantaram que é importante priorizar a 56 
compra de uma mesa grande e 12 (dose) cadeiras, para cada um dos conselheiros; arquivo com 57 
tranca; pastas; lanche para as reuniões ordinárias que ficou estipulado em um valor de R$ 70,00 58 
(setenta reais) por reunião mensal; e que o restante do recurso será gasto com Capacitação para os 59 
conselheiros, dentro e fora da cidade de Unaí-MG. Simone levantou a questão do celular para o 60 
CMAS, assunto discutido em reunião anterior. Lidiane, secretária executiva dos conselhos se 61 
pronunciou, dizendo que a sala dos conselhos não é usada apenas pelo CMAS, que são realizadas 62 
reuniões dos demais conselhos e também de outros setores da administração, que a sala permanece 63 
aberta mesmo na sua ausência; os armários não possuem trancas, nem mesa com gavetas com 64 
tranca, dessa forma, a mesma não pode assegurar a guarda do objeto se responsabilizando apenas 65 
pelo zelo e conservação, assim como os demais patrimônios públicos da sala. Beatriz observou que 66 
para a compra dos materiais é necessário detalhar a descrição dos produtos. Ficou decido então, que 67 
o Evaldo e demais membros da sua comissão iriam se reunir, elaborar o levantamento do material, 68 
os três orçamentos e apresentar a Plenária na próxima reunião ordinária. Dando continuidade à 69 
pauta, Pedido de inscrição da Audec/parecer da Semdesc, ficou agendado também para ser 70 
apresentado pela técnica da gestão na próxima reunião ordinária. Em informes gerais: foi lido ofício 71 
da APAE esclarecendo que foram realizadas as adequações do trabalho Centro Dia, ofertado por 72 
essa entidade, o processo foi encaminhado para a Comissão de Análise de Instrumentos Legais para 73 
se apresentado na próxima reunião. Foi repassado para a Comissão de Inscrição e Acompanhamento 74 
de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios o pedido de inscrição da ANMECC.  O 75 
CMAS recebeu convite do casamento entre dois usuários do Abrigo Frei Anselmo. Por último foi 76 
apresentado um ofício-resposta do MPMG nº 25/2019, referente ao processo de nº 0704.17.000291-77 
6, informando o conselho que no dia 5/2/2019 foi arquivado no Órgão de Execução o processo de 78 
Apuração de eventuais irregularidades no fechamento de cozinha e padaria comunitária no 79 
Município de Unaí. Nada mais a tratar, a presidente encerrou a reunião e, eu, Rhayza Fernanda 80 
Mendes, lavrei a presente ata que será lida na próxima reunião do CMAS e após aprovada, será 81 
assinada por todos. ENCERRAMENTO: 16h. 82 


