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ATA DA (320ª) TRECENTÉSIMA VIGÉSINA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 14/08/2019 2 
(QUATORZE DE AGOSTO DE 2019), NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC. HORÁRIO: 13h40. QUÓRUM DE 4 
ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Lucélia Gomes Soares (representante da 5 
sociedade civil – APAE – Titular); Evaldo José da Silva (representante do governo – SEGOV – 6 
Titular); Geovane Martins Ferreira (representante do Governo – SEFAZ –  Titular); Lidiane Beatriz 7 
da Silva Ribeiro (representante do governo – SEMDESC – Suplente); Luciana Avelar Pereira 8 
Couto (representante da sociedade civil – psicólogos – Titular); Joana D’arc Aparecida Oliveira 9 
Machado (representante da sociedade civil – CEM – Titular); Rhayza Fernanda Mendes 10 
(representante do governo – gabinete – Suplente); Nicolle Pereira Godinho  (representante do 11 
governo – SEMDESC –  Titular); Leda José Pereira  (representante do governo – SEMED –  Titular);  12 
Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – Assistente Social - Suplente); Claudiene 13 
Fernandes Ferreira Gomes  (representante da sociedade civil – APAE – Titular); Marli Rodrigues 14 
Xavier Brito (representante da sociedade civil – ABRIGO FREI ANSELMO – Titular); Dilma das 15 
Graças Queiroz (representante da sociedade civil – ABRIGO FREI ANSELMO – Suplemente). 16 
Como participantes Lidiane Ferreira da Silva (Secretária Executiva dos Conselhos) e Isabel Aparecida 17 
Cruz Randi (técnica da Semdesc). O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. A 18 
primeira pauta é referente a Rede Cuidar, Evaldo esclareceu que o Estado alertou da necessidade de se 19 
constar em ATA que a utilização do recurso se dará até dia 31 de dezembro de 2019,  do saldo 20 
restante na conta referente  ao Recursos da Rede Cuidar, que venceu dia 27 de junho do ano corrente,  21 
cujos materiais já foram empenhados, mediante a aprovação do Conselho. Sendo colocada para 22 
aprovação a Prorrogação do Convênio para a Rede Cuidar para o dia 31 de dezembro de 2019, 23 
que segue da seguinte forma: Lucélia (aprovou); Evaldo (aprovou); Geovane (aprovou); Luciana 24 
(aprovou); Joana (aprovou); Nicolle (aprovou); Leda  (aprovou); Nilma  (aprovou); e Marli 25 
(aprovou). Em seguida o presidente informou que seria feito a apresentação pela Comissão de 26 
Orçamento e Financiamento do CMAS dos relatórios e parecer referente a prestação de contas do 27 
exercício 2018 dos seguintes recursos: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, 28 
conta: 48.164-5. Após a leitura do parecer da Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana 29 
(aprovou); Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); Luciana (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  30 
(aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); Parecer referente a prestação de contas do 31 
exercício 2018 do Programa Nacional do Mundo do Trabalho – ACESSUAS TRABALHO, 32 
conta: 48.162-9, Após a leitura do parecer da Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana 33 
(aprovou); Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); Luciana (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  34 
(aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); Parecer referente a prestação de contas do 35 
exercício 2018 do Programa da Rede Cuidar, conta: 51.778-X. Após a leitura do parecer da 36 
Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana (aprovou); Leda (aprovou); Lucélia (aprovou); 37 
Luciana (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); 38 
Parecer referente a prestação de contas do exercício 2018 do Programa da Rede Cuidar, conta: 39 
51.777-1, Após a leitura do parecer da Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana (aprovou); 40 
Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); Luciana (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  (aprovou);  41 
Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); Parecer referente a prestação de contas do exercício 2018 da 42 
Proteção Social Especial de Alta Complexidade conta 48.169-6, Após a leitura do parecer da 43 
Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana (aprovou); Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); 44 
Luciana (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); 45 
Parecer referente a prestação de contas do exercício 2018 da Piso Mineiro, Fundo Estadual de 46 
Assistência Social (FEAS), conta 42.804-3. Após a leitura do parecer da Comissão, segue para 47 
deliberação do parecer: Joana (aprovou); Leda (aprovou); Lucélia (aprovou); Luciana (aprovou); 48 
Marli (aprovou); Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); Parecer referente a 49 
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prestação de contas do exercício 2018 da Proteção Social Especial de Média complexidade, conta 50 
48.170-X. Após a leitura do parecer da Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana 51 
(aprovou); Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); Luciana (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  52 
(aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); Parecer referente a prestação de contas do 53 
exercício 2018 da Proteção Social Especial, conta 52.216-3. Após a leitura do parecer da Comissão, 54 
segue para deliberação do parecer: Joana (aprovou); Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); Luciana 55 
(aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); Por 56 
questões de compromissos de trabalho, a conselheira Luciana se retirou da reunião. Parecer referente à 57 
prestação de contas do exercício 2018 da Proteção Social Básica (CRAS), conta 48.172-6. Após a 58 
leitura do parecer da Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana (aprovou); Leda  (aprovou); 59 
Lucélia (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou);  60 
Parecer referente à prestação de contas do exercício 2018 da Proteção Social Básica (CRAS), conta 61 
48.172-6. Após a leitura do parecer da Comissão, segue para deliberação do parecer: Joana (aprovou); 62 
Leda (aprovou); Lucélia (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e 63 
Evaldo (aprovou); Parecer referente a prestação de contas do exercício 2018 da Programa Bolsa 64 
Família Cadastro Único (CadÚnico), conta 48.166-1. Após a leitura do parecer da Comissão, segue 65 
para deliberação do parecer: Joana (aprovou); Leda (aprovou); Lucélia (aprovou); Marli (aprovou); 66 
Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou). Foi encaminhado tal relatório para a 67 
Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e Benefícios 68 
para a realização da visita em loco para verificação da aquisição dos equipamentos e materiais 69 
permanentes. Parecer referente a prestação de contas do exercício 2018 da Bloco da Gestão do 70 
Sistema Único da Assistência Social (SUAS) conta 48.168-8. Após a leitura do parecer da Comissão, 71 
segue para deliberação do parecer: Joana (aprovou); Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); Marli 72 
(aprovou); Nicolle  (aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou); Foi encaminhado tal relatório 73 
para a Comissão de Inscrição e Acompanhamento de Entidades, Serviços, Programas, Projetos e 74 
Benefícios para a realização da visita em loco para verificação da aquisição dos equipamentos e 75 
materiais permanentes. Dando continuidade à reunião, “Conferência Municipal da Assistência 76 
Social” observando a norma operacional básica (NOB-SUAS) em seu artigo 117, inciso 1º e 2º, 77 
aprovada pela resolução CNAS nº33 de 12 de dezembro de 2012, que estabelece a realização das 78 
Conferências Municipais da Assistencia Social, pelos Conselhos de Assistência Social, se dará 79 
ordinariamente a cada 04 (quatro) anos, e no ano de 2017, no mês de junho, consta a data da XI 80 
Conferência Municipal da Assistência Social de Unaí-MG, conforme cópias anexas. Será votado que a 81 
Conferência Municipal de Assistência Social de Unai-MG se realizará ordinariamente a cada 04 82 
(quatro) anos.  Joana (aprovou); Leda  (aprovou); Lucélia (aprovou); Marli (aprovou); Nicolle  83 
(aprovou);  Geovane (aprovou); e Evaldo (aprovou).  Como informes gerais, Evaldo leu os Oficio 84 
recebidos pelo CMAS, que serão deliberados em reunião posterior. Ofício 203/2019, estudo e análise 85 
da Resolução CMAS 001/2014 que trata da concessão de benefício eventual de auxílio funeral. Ofício 86 
204/2019, da Semdesc, do dia 8 de agosto, referente a cópia impressa do Plano de Ação para o 87 
Cofinanciamento Federal do SUAS para análise e deliberação. Ofício 207/2019, da Semdesc, do dia 8 88 
de agosto, referente a cópia dos questionários do SimSUAS (execução dos recursos de 89 
cofinanciamento do Piso Mineiro, 1º semestre de 2019). Ofício 212/2019, da Semdesc, do dia 13 de 90 
agosto, sobre Plano de Serviço – 2019 do Piso Mineiro. Para conhecimento do conselho. Ofício 91 
114/2019, cuja descrição do fato é: Verificar a regularidade da doação de bens remanescente da Casa 92 
do Caminho pela Associação Natal Justino da Costa à Associação Mão Amiga. Oficio este enviado 93 
pelo Promotor de Justiça Lucas Francisco Romão e Silva, nos comunicando que a representação ou 94 
notícia registrada como Notícia de Fato nesta Promotoria de Justiça sob o número MPMG-95 
0704.19.000359-7, solicitando a atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais foi 96 
encerrada”. Evaldo leu o ofício resposta à Promotoria, ofício 41/2019, resposta do CMAS ao ofício 97 
114/2019 da Promotoria de Justiça, onde o Conselho acata a decisão de encerramento da notificação 98 
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pelo Ministério Público por seus próprios méritos, todavia ressalta que a motivação no acionamento do 99 
MP para além da legalidade exercida na comercialização dos bens remanescente da Casa do Caminho 100 
pela Associação Mão Amiga, foi a reabertura do Serviço de Acolhimento Institucional para 101 
Adultos e Famílias na modalidade Casa de Passagem, sendo que a organização da sociedade civil 102 
que atualmente responde pelo serviço, poderia ser beneficiada com os mobiliários e outros bens 103 
vendidos para o oferecimento de atendimento à população usuária. Oficio resposta nº 101, da 104 
Associação Mão Amiga, do dia 22 de julho de 2019, onde a associação esclarece que no prazo de 45 105 
dias, contados a partir de 17/07/2019 se compromete a encaminhar ao CMAS  a modalidade de 106 
atendimento adotada pela entidade e capacidade de acolhimento. Nada mais a tratar, o presidente 107 
encerrou a reunião e eu, Rhayza Fernanda Mendes, lavrei a presente ata que foi lida, e após aprovada 108 
foi assinada por todos. ENCERRAMENTO: 15h30. 109 


