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ATA DA (318ª) TRECENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 
17/07/2019 (DEZESSETE DE JULHO DE 2019), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 13h35min. 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 do Governo – SEFAZ - 7 
titular); Darley Rodrigues do Nascimento (representante do Governo – SEFAZ - suplente); 8 
Roberta Hassan Alves Armond (representante do governo – SEMDESC); Ramon Lourenço 9 
Alves da Silva (representante do governo – SEGOV); Valderlene Ramos Oliveira (representante 10 
do governo – SEGOV); Marli Rodrigues Xavier Brito (representante da sociedade civil – abrigo 11 
Frei Anselmo); Larissa Maiarah Mesquita (representante do governo – SESAU); Leura de 12 
Cássia Silva de Jesus Freitas (representante da sociedade civil – assistentes sociais); Evaldo José 13 
da Silva (representante do governo – gabinete); Joana D’arc Ap. Machado (represente da 14 
sociedade civil – CEM); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – assistentes 15 
sociais – suplente) e Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo – gabinete – suplente).    16 
Como participantes Cláudia Maria de Oliveira (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 17 
Adolescente – CMDCA), Matheus Fernandes Gonçalves (CMDCA), Wesley Esdras Santiago 18 
(Presidente da Associação Mão Amiga), Júnior César (usuário CRAS II) e Lidiane Ferreira da Silva 19 
(Secretária Executiva dos Conselhos).  O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de 20 
todos, explicando que a convocação extraordinária seria para atender uma demanda das Comissões 21 
de Orçamento e Análise de Instrumentos legais do Conselho sobre possíveis alterações no estatuto 22 
da Associação Mão Amiga. Os conselheiros explicaram sobre os impactos da mudança de 23 
modalidade de atendimento que passaria de Abrigo para Casa Lar e que caso isso acontecesse seria 24 
necessário um novo pedido de inscrição junto ao CMAS. Wesley falou que as alterações foram 25 
feitas com a recomendação da equipe técnica, vendo posteriormente que seriam inadequadas a 26 
instituição solicitou prazo de 45 dias para readequar. A mesma continua como abrigo, com nove 27 
acolhidos atualmente.  Evaldo solicitou que fosse enviado para o Conselho por escrito que a 28 
instituição permanecerá como Abrigo. Posteriormente falou sobre ofício recebido da controladoria 29 
interna da Prefeitura Municipal de Unaí/MG sobre as prestações de conta dos termos de fomento 30 
em aberto.  Wesley explicou que foi entregue, mas a controladoria solicitou algumas correções e 31 
como houve um equívoco de datas eles ainda teriam até 30/07 para entregar a mesma. Evaldo 32 
encaminhou ofício da Controladoria para Comissão de Orçamento para visita in loco à associação, 33 
juntamente com a Comissão de Inscrição e Acompanhamento. Evaldo também falou sobre a 34 
exposição das crianças e adolescentes para arrecadar recursos financeiros, utilizando de redes 35 
sociais e rádios o que expõe as crianças acolhidas e não a verdadeira realidade da instituição. 36 
Wesley explicou que a finalidade das arrecadações é para tentar melhorar o orçamento da 37 
instituição. O Conselho orientou o presidente a zelar pelos direitos das crianças e ter mais 38 
transparência nas prestações de conta da associação.   Evaldo solicitou do presidente que no dia da 39 
visita a diretoria estivesse presente para acompanhar. Wesley agradeceu os esclarecimentos 40 
prestados pelo conselho retirando-se da reunião. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião 41 
e eu, Lidiane Ferreira, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada todos. 42 
ENCERRAMENTO: 14h45min. 43 


