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ATA DA (323ª) TRECENTÉSIMA VIGÉSINA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA DEZ DE 2 
OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h35. QUÓRUM DE 4 
ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Evaldo José da Silva (representante do 5 
governo – SEGOV – Titular); Geovane Martins Ferreira (representante do Governo – SEFAZ – 6 
Titular); Larissa Maiarah Mesquita (representante do governo – Saúde); Lidiane Beatriz da Silva 7 
Ribeiro (representante do governo – SEMDESC – Suplente); Marli Rodrigues Xavier Brito 8 
(representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo – Titular); Ramon Lourenço Alves da Silva 9 
(representante do governo – governo); Leura de Cássia Silva de Jesus Freitas (representante da 10 
sociedade civil – Assistente Social); Luciana Avelar Pereira Couto (representante da sociedade civil 11 
– psicólogos); Joana D’arc Aparecida de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – 12 
CEM); Nicolly Pereira Godinho (representante do governo – SEMDESC, titular) e Lucélia Gomes 13 
Soares (representante da sociedade civil – APAE).  Como participantes: Maria Luiza O. Martins; Rita 14 
D’arc Caixeta Melgaço; Maria Divina Alves Medeiros; Neusa Maria Del Castel e Angelita Aparecida 15 
Ferreira, representantes da Associação Mão Amiga e Junior César Melo Valadão, usuário do Cras 2. O 16 
presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, com o comparecimento da Associação 17 
Mão Amiga o presidente optou por iniciar a pauta com esse assunto, questionando os presentes sobre a 18 
atual diretoria, a senhora Angelita respondeu que no momento existe uma Comissão Administrativa 19 
formada com membros da diretoria anterior e que entidade esta encerrando suas atividades. Logo após, 20 
Evaldo perguntou sobre o estatuto e as possíveis alterações que foram realizadas, pois o ex-presidente 21 
Wesley havia firmado o compromisso de comunicar ao conselho as alterações da modalidade de 22 
atendimento. Foi realizada a leitura do recurso interposto ao cancelamento da inscrição da Associação 23 
Mão Amiga no CMAS e aberto espaço caso a entidade quisesse acrescentar mais informações técnicas. 24 
Os representantes esclareceram que o recurso não foi feito pela equipe técnica e sim por um advogado. 25 
Luciana perguntou sobre a transferência das crianças e adolescentes da AMA para Casa Lar que 26 
aconteceu na terça- feira dia oito de outubro. Rita respondeu que esperava que a transição fosse 27 
realizada junto aos técnicos respeitando a história dos acolhidos o que não ocorreu. Em seguida 28 
Lucélia fez a leitura do relatório realizado pela Mesa Diretora que analisou os documentos do recurso 29 
interposto pela AMA. Rita lembrou aos conselheiros que um jovem com deficiência intelectual ainda 30 
permanece na AMA. Dessa forma o conselho deliberou por indeferir o recurso colocando para votação 31 
a permanência do cancelamento da inscrição da AMA no CMAS que segue da seguinte forma: Marli 32 
(aprovou), Lucélia (aprovou), Joana D’arc (aprovou), Leura (aprovou), Luciana (aprovou), Evaldo 33 
(aprovou), Nicolly (aprovou), Geovane (aprovou), Ramon (aprovou), e Larissa (aprovou). O CMAS 34 
irá oficializar junto à gestão municipal a exclusão do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência 35 
Social da AMA e solicitar informações acerca do jovem que permanece acolhido. Passando para 36 
próxima pauta Lidiane fez a leitura do relatório da Comissão de Inscrição sobre pedido de inscrição da 37 
Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – AUDEC para o Serviço de Convivência e 38 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV. Diante da impossibilidade de acesso a alguns documentos a 39 
comissão decidiu realizar nova visita antes de apresentar o parecer, os conselheiros concordaram com a 40 
decisão. Lucélia e Joana fizeram algumas observações quanto aos instrumentais apresentados pela 41 
AUDEC. Ressaltando que AUDEC presta serviço de relevância no município de Unaí, porém com 42 
capacidade técnica fragilizada.  Joana sugeriu perguntar a gestão se o público prioritário está 43 
cadastrado no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 44 
SISC. Em informes Gerais: Evaldo fez a leitura do ofício (e-mail) convidando os membros do CMAS 45 
para Conferência Regional que será realizada em Paracatu no dia vinte e dois de outubro de dois mil e 46 
dezenove. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião e eu, Lidiane Ferreira, lavrei a presente 47 
ata após lida, e aprovada será pelos presentes. ENCERRAMENTO: 15h37. 48 


