ATA DA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA
DIA DEZESSETE DE MAIO DE 2012, NA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h10min. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos
conselheiros (as); Benedito Claudino da Silva, Cristiane Aparecida de Oliveira
Moura, Edvardes Luiz Pessoa, Luciana Risolia Navarro Cardoso Vale, Lucidalva
Barreto dos Santos, Maria Rosália Alves Fonseca, Marlene Cassiana Silva Jorge,
Neuzira Cardoso Ottoni, as estagiárias de Serviço Social - Andréia Alves de Sousa e
Adriana Pereira de Paula e Mariana P. B. Martins – assistente administrativo dos
conselhos ligados a área social. Iniciando a reunião, a presidente Neuzira, introduziu
a pauta para qual a mesma foi convocada: Análise e deliberação acerca do Pedido de
Renovação de Inscrição da Associação Mão Amiga de Unaí-MG neste CMAS e
solicitou ao conselheiro Edvardes, membro da Comissão Permanente de Análise de
Pedido de Inscrição de Entidades de Assistência Social, que fizesse a leitura do
relatório elaborado pela comissão. Assim, o conselheiro Edvardes, realizou a leitura
do relatório solicitado, no qual firma como sugestão da comissão, o deferimento do
Pedido de Renovação de Inscrição da Associação Mão Amiga de Unaí-MG neste
CMAS, com a observação de que, no Estatuto Social da entidade somente existe a
previsão de atendimento à crianças de zero a doze anos, e que, não consta a previsão
de atendimento aos adolescentes, desta forma, sugere o prazo de seis meses para que
a entidade faça as adequações necessárias ao Estatuto Social. Lucidalva disse que
existem alterações importantes a serem feitas no Estatuto Social, como a previsão de
atendimento aos adolescentes e disse também, que já foi realizada orientação à
entidade no sentido de alteração ao Estatuto Social, inclusive em reunião deste
CMAS, mas que por enquanto nenhuma mudança ocorreu e perguntou se o conselho
pretende oferecer o prazo de seis meses à entidade para se adequar. Edvardes disse
que acha muito importante que este conselho tenha um capacitação para o
conselheiros. Neuzira disse que concorda e que gostaria de saber qual a providência
poderia estar tomando como presidente do conselho para que esta capacitação
aconteça. Luciana disse que concorda, e que está trabalhando no sentido de
proporcionar esta capacitação a todos os nove conselhos da área social. Após

discussões pertinentes ao tema, a presidente Neuzira, colocou em deliberação por este
conselho, o Pedido de Renovação de Inscrição da Associação Mão Amiga de UnaíMG. Desta forma, os conselheiros deliberaram pelo deferimento do Pedido de
Renovação de Inscrição da Associação Mão Amiga de Unaí-MG, com a ressalva de
que no prazo de seis meses o conselho acompanhe se foram realizadas as adequações
propostas ao Estatuto Social. Edvardes sugeriu que a comissão deste CMAS,
responsável pela fiscalização às entidades possa acompanhar as mudanças propostas
pelo conselho às entidades socioassistenciais inscritas neste CMAS. Thaís disse que o
conselho pode sugerir que a entidade modifique o Estatuto Social no sentido de
prever o atendimento à crianças e adolescentes para se adequar a legislação de
atendimento socioassistencial mas que a responsabilidade de se adequar ou não, cabe
à entidade e não pode constar como uma condição ao deferimento do Pedido de
Renovação de Inscrição da entidade por este conselho, mesmo porque a entidade
atende atualmente criança e adolescente em seu espaço institucional, mesmo não
estando previsto no estatuto, e o indeferimento da inscrição a impede de continuar
realizando tal atendimento. Lucidalva disse que a comissão de fiscalização deste
CMAS se reuniu com a entidade para propor as modificações ao estatuto e que a
entidade se comprometeu a realizar as modificações até julho do corrente ano.
Neuzira disse que solicitou a técnica Thaís um material de orientação para os
conselheiros sobre o papel do Conselho Municipal de Assistência Social e passará
uma cópia para cada conselheiro em caráter de informação e orientação para os
conselheiros. Dessa forma, a presidente Neuzira encerrou a reunião, agradecendo a
atenção e o incentivo à Política de Assistência Social como direito num processo
democrático e participativo e eu, Mariana, lavrei essa ata que será lida e aprovada por
todos os presentes. ENCERRAMENTO: 08h43min;

