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ATA DA (317ª) TRECENTÉSIMA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 
11/07/2019 (ONZE DE JULHO DE 2019), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 13h40min. 4 
QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Lucélia Gomes Soares 5 
(representante da sociedade civil – APAE); Luciana Avelar Pereira Couto (representante da 6 
sociedade civil – psicólogos); Geovane Martins Ferreira (representante da Secretaria de Fazenda); 7 
Roberta Hassan Alves Armond (representante do governo – SEMDESC – titular), Lidiane 8 
Beatriz da Silva Ribeiro (representante do governo – SEMDESC); Ramon Lourenço Alves da 9 
Silva (representante do governo – SEGOV); Valderlene Ramos Oliveira (representante do 10 
governo – SEGOV), Marli Rodrigues Xavier Brito (representante da sociedade civil – abrigo Frei 11 
Anselmo); Leda Jose Pereira (representante do governo – SEMED) e Larissa Maiarah Mesquita 12 
(representante do governo – SESAU). Como participantes Isabel Aparecida Cruz Randi (técnica da 13 
Semdesc); Cláudia Maria de Oliveira (Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e 14 
Cidadania), Júnior César (usuário CRAS II) e Lidiane Ferreira da Silva, Secretária Executiva dos 15 
Conselhos.  A vice-presidente Lidiane iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 16 
justificando a ausência do presidente Evaldo. Passou a palavra para a Roberta coordenadora da 17 
Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e 18 
Benefícios para falar sobre pedido de inscrição da Associação do Noroeste Mineiro de Estudo e 19 
Combate ao Câncer – ANMECC. Roberta informou aos conselheiros a dificuldade de reunir os 20 
membros da comissão e solicitou a inclusão de mais membros. Dessa forma a comissão foi 21 
recomposta com seguintes membros: Nilma, Roberta, Claudiene, Dilma, Rosilene e Valderlene. Em 22 
seguida Roberta leu para os conselheiros a ata e relatório da visita realiza à ANMECC onde a 23 
comissão não se mostrou favorável a inscrição da instituição no CMAS, pois não identificaram 24 
nenhum serviço conforme tipificação nacional dos serviços socioassistencias, resolução 109/2009 25 
CNAS.  Após discussões o conselho decidiu convocar uma reunião conjunta com a equipe técnica e 26 
diretoria da ANMECC, gestão, Comissão do CMAS e o Conselho de Saúde para discutirem sobre o 27 
assunto e analisarem sobre critérios necessários para o pedido de inscrição. Próxima pauta, análise 28 
de possíveis alterações no estatuto da Associação Mão Amiga, a Comissão de Análise de 29 
Instrumentos Legais leu ofício enviado pela entidade justificando a finalidade da entidade 30 
independente da mudança de modalidade, Abrigo ou Casa Lar. A Comissão de Orçamento e 31 
financiamento da Assistência Social também analisou o mesmo documento. Lucélia fez a leitura 32 
da ata e relatório da Comissão explicando que essa mudança implica alteração da inscrição da 33 
entidade no CMAS e do recurso recebido, através do termo de parceria com o município para 34 
modalidade abrigo. Isabel falou que a comissão do Marco Regulatório também esta analisando a 35 
situação. Os conselheiros sugeriram chamar a diretoria da Associação Mão Amiga para 36 
esclarecimentos. O conselho decidiu convocar a Associação Mão Amiga e o Conselho Municipal 37 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA para uma reunião extraordinária que será 38 
realizada no dia 17 (dezessete) de julho às 13h e 30min. Sobre o cronograma de visitas para o ano 39 
de 2019 a Comissão de Inscrição e Acompanhamento não conseguiu finalizar passando a 40 
apresentação para a próxima reunião ordinária. Em informes gerais, Lidiane leu convite de 41 
inauguração da Casa de Acolhida Nossa Senhora do Carmo no dia doze (12) de julho. Isabel técnica 42 
da SEMDESC falou sobre reunião da gestão com conselheiros e a controladora interna, onde foi 43 
discutida a possibilidade de reajuste do valor de repasse para o cofinanciamento municipal do 44 
Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas pára o orçamento de 2020. Esclareceu 45 
que não havendo disponibilidade orçamentária para reajuste para todos os serviços, foi proposto o 46 
reajuste para o acolhimento de idosos, uma vez que após levantamento de valores percapita foi 47 
constatado que o público de pessoas idosas estaria sendo desmerecido. Ressaltou ainda que não 48 
haveria cortes nos valores repassados aos demais serviços. Na oportunidade entregou documento 49 
contendo a análise, justificativa e proposta de reajuste. Após os esclarecimentos e discussões 50 
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pertinentes foi colocada proposta apresentada pela gestão para cofinancimento municipal dos 51 
serviços socioassistenciais para 2020 a qual foi aprovada da seguinte forma: Marli (aprovou), 52 
Rosilene (aprovou), Lucélia (aprovou), Geovane (aprovou), Leda (aprovou), Larissa (aprovou), 53 
Roberta (aprovou), Luciana (aprovou) e Ramon (aprovou).  Nada mais a tratar, a vice- presidente 54 
encerrou a reunião e eu, Lidiane Ferreira, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada 55 
todos. ENCERRAMENTO: 15h33min. 56 


