ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,
REALIZADA DIA DOZE DE JULHO DE 2012, NA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h40min. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos
conselheiros (as); Edvardes Luiz Pessoa, Hélio Borges Rezende, Sônia Celestina
Fonseca Pires, Luzia Francisca Ribeiro, Clarice José Pires, Neuzira Cardoso Ottoni;
Lucidalva Barreto dos Santos e Maria Rosália Alves Fonseca. Presente também, eu,
Thaís P. Souza da Costa - Técnica dos Conselhos Ligados à área Social. Iniciando a
reunião, a presidente Neuzira, introduziu a pauta: "Referência a Implantação do
Serviço de Proteção Social Básica - Equipe Volante". Thaís explicou que o
documento enviado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE,
solicita ao órgão gestor municipal da assistência social de Unaí-MG, relatório
comprobatório da implantação da Equipe Volante, como também a anuência deste
CMAS de Unaí-MG. Neuzira leu o referido documento, aos conselheiros presentes, e
o relatório com dados da equipe volante, contendo data de sua implantação; descrição
das atividades planejadas; nome de cada profissional; telefones de contato e cópias
dos contratos de trabalho. Hélio questionou se a equipe contratada possuiu
experiência com a política de assistência social. Thaís explicou que a equipe foi
provinda do último processo seletivo, que a mesma está referenciada ao CRAS Pólo
1; que a equipe técnica da Secretária Municipal do Desenvolvimento Social e
Cidadania de Unaí - SEMDESC, está planejando junto com a equipe volante o
atendimento em quatro distritos, sendo: Garapuava, Rural Minas, Palmeirinha e Boa
Vista, os quais referenciarão os demais Assentamentos, Projetos de Assentamentos e
Fazendas circunvizinhas, mencionou ainda que a equipe já possui um carro exclusivo
para seu atendimento, que a mesma será alocada em escolas nos distritos
mencionados e passarão o dia em cada distrito de maneira planejada semanalmente.
Foi repassado também, o planejamento realizado pelo órgão gestor. Hélio mencionou
que a preocupação com a continuidade do serviço deve haver e ser dado a devida
importância ao contato com essas comunidades distantes. Luzia refletiu sobre a
importância da construção de vínculos com as famílias pertencentes a cada território
de zona rural. Edvardes perguntou se há previsão orçamentária para continuidade do

serviço da equipe volante. Luzia explicou que a partir do momento em que houve-se
o aceite, o município precisou apresentar sua contra partida e assim, se
responsabilizou com a continuidade do serviço. Thaís disse que a problemática maior
é de a equipe ser provinda de processo seletivo e que será urgente a realização de
concurso público para assistência social no município. Clarice lembrou que essa
discussão ocorreu também na última Conferencia de Assistência Social, onde se
discutiu acerca da dificuldade de atendimento no campo da assistência social, na zona
rural de Unaí-MG e da importância de haver serviços nessas localidades. Hélio
questionou que há distritos referenciados a um dos distritos sede de atendimento, que,
conforme o planejamento apresentado, ainda estão muito distantes do local de
atendimento e que deveria estar referenciado em algum distrito mais próximo de sua
localidade. Thaís explicou que o planejamento não está fechado, que ao tempo que as
atividades estiverem sendo executadas, serão feitos novos ajustes, disse também, que
há distritos que não constam no planejamento em virtude de estarem mais próximos
do CRAS Pólo 1 e que receberão o atendimento seja pela equipe volante, seja por
todos os técnicos do CRAS Pólo 1. Thaís disse que a equipe volante será importante
para oferecer acesso a serviços e atendimentos às famílias que não chegam até o
CRAS Pólo 1, que ainda é a unidade de referencia de atendimento da zona rural.
Dessa forma Neuzira colocou em votação a aprovação do relatório de implantação da
equipe volante sendo aprovados por unanimidades pelos seguintes conselheiros:
Neuzira; Edvardes;Clarice; Maria Rosália; Lucidalva; Hélio; Luzia e Sônia. Em
caráter de informes gerais, Lucidalva leu o Ofício Circular de nº. 005 de 2012, do
Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, a qual informa sobre a mudança no
Piso Fixo de Média Complexidade-PFMC, que unifica o repasse dos recursos de
cofinanciamento deste PFMC, para conta específica, que receberá todo o montante
deste repasse. Neuzira expôs uma sugestão, ao conselho, para que seja montado um
cronograma quanto as visitas as entidades inscritas, afim de realizar a fiscalização e
acompanhamento das mesmas. Thaís relembrou o conselho sobre o Plano de
Acompanhamento e Fiscalização de Entidades e Organizações de Assistência Social,
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de
2011/20012. Lucidalva disse que o Plano já está defasado e propôs ser pauta da

próxima reunião a reelaboração do presente Plano. Clarice pediu que os suplentes
participem desse processo. Lucidalva esclareceu que os suplentes podem e devem
participar das reuniões e comissões, porém, a participação se dá pela disponibilidade
de cada conselheiro. Decidiu-se por ser a pauta da próxima reunião a reelaboração do
Plano e recomposição das comissões. Ainda em caráter de informes gerais, Hélio
informou que estará saindo do conselho e será substituído por outra pessoa já
indicada. Nesse sentido, Edvardes solicitou que a ata da comissão de analise de
pedidos de inscrição, na qual faz parte com o conselheiro Hélio, fosse lida, uma vez
que o mesmo realizou a análise do pedido de inscrição da entidade CEPASA - Centro
Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais. Assim, aceito o pedido,
Hélio como membro da comissão, leu o parecer, no qual sugere o indeferimento do
pedido de inscrição da entidade CEPASA. Após algumas pontuações, com base no
parecer técnico e da comissão, colocou-se em votação o pedido de inscrição da
entidade supramencionada, sendo: Lucidalva (pelo indeferimento); Edvardes; (pelo
indeferimento); Clarice (pelo indeferimento); Sônia (pelo indeferimento); Luzia (pelo
indeferimento); Hélio (pelo indeferimento); Neuzira (pelo indeferimento) e Maria
Rosália (pelo indeferimento). Assim, considera-se por unanimidade indeferido o
pedido de inscrição da entidade CEPASA. Após deliberação, Neuzira agradeceu ao
conselheiro Hélio sua participação nesse CMAS, dizendo que foi de grande
relevância sua contribuição nas ações desse conselho.Nada mais a tratar, 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,
Thaís, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes.
ENCERRAMENTO: 9h55.

