ATA
DA
CENTÉSIMA
SEPTUAGÉSIMA
SEGUNDA
REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
– CMAS, REALIZADA DIA VINTE DE JULHO DE 2012, NA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h30min. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos
conselheiros (as); Edvardes Luiz Pessoa, Bárbara Monteiro Couto, Sônia Celestina
Fonseca Pires, Luzia Francisca Ribeiro, Adelita Mendes Cirino, Neuzira Cardoso
Ottoni; Lucidalva Barreto dos Santos. Presentes também, Lais Mota Borges,
nutricionista

da

empresa

Café

Colonial,

a

qual

está

responsável

pela

operacionalização das refeições servidas nas Cozinhas e Padarias Comunitárias, a
técnica Andréa Andrade Sousa, nutricionista da política de Segurança Alimentar, da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania de Unaí - SEMDESC e
eu, Thaís P. Souza da Costa - Técnica dos Conselhos Ligados à área Social. Iniciando
a reunião, a presidente Neuzira, introduziu a pauta: "Validação do termo de aceite de
recursos do Governo Federal para modernização das Cozinhas e Padarias
Comunitárias, Edital MDS/SESAN nº. 06/2012". A técnica Lais explicou aos
conselheiros presentes sobre a proposta de modernização das Cozinhas e Padarias
Comunitárias, disse que será apresentado ao MDS duas propostas uma de reforma e
outra de compra de equipamentos. Lais explicou que teve conhecimento sobre o
edital há apenas uma semana e por isso somente agora está sendo repassado ao
CMAS. Explicou que, sendo aprovada pelo CMAS e MDS as propostas apresentadas,
será reformado externamente duas unidades, sendo a do bairro Santa Luzia e Iúna,
porém que todas as unidades receberão reformas internas, onde será realizado
adequações solicitadas pela Vigilância Sanitária. Disse ainda, que também há
proposta de compras de equipamentos necessários a elaboração das refeições, os
quais já estão deteriorados, pelo uso de três anos (2009-2012). Edvardes perguntou a
técnica Lais se as Cozinhas e Padarias Comunitárias apresentam em sua estrutura
acessibilidade a pessoa com deficiência. Andréa disse que a questão da acessibilidade
está sendo observada. Lais disse que a estrutura apresenta rampas e barras nos
banheiros, atendendo assim as pessoas com deficiência que utilizam dos serviços do
equipamento, porém que observa a necessidade de maior acessibilidade para àqueles
que por ventura venham a trabalhar nos equipamentos. Luzia perguntou se haverá

contrapartida da prefeitura. Lais esclareceu ao conselho, que seu trabalho é
desenvolvido nos equipamentos, através de empresa terceirizada, que como

as

técnicas da SEMDESC, responsáveis pela Segurança Alimentar, não estão mais
vinculadas ao serviço, em virtude de uma ter tomado posse em concurso público fora
do município e outra estar de licença maternidade e a técnica Andréa, ter sido
contratada pelo município há poucos dias (quinze dias) a Secretária Luciana, a pediu
que colaborasse com a técnica Andréa nesse Edital. Por esse motivo, Lais esclarece
que não está responsável tecnicamente pelo projeto do Edital. No entanto, foi
esclarecido que a prefeitura entrará com contrapartida de recursos humanos e
financeiros. Lais esclarece ainda, que essa é apenas uma proposta do município de
Unaí-MG, que após o aceite, o MDS poderá aprovar ou não, e somente após a
aprovação do MDS que se apresentará os projetos, tendo assim, o início dos projetos.
Thaís salientou para a importância do CMAS definir a forma de acompanhamento do
aceite e dos projetos que serão apresentados. Edvardes sugeriu que seja criada uma
comissão provisória para acompanhamento do Projeto de Modernização das Cozinhas
e Padarias Comunitárias. Lais sugeriu que seja enviado ao CMAS, também, relatórios
técnicos de cada etapa vencida no projeto. Edvardes sugeriu ainda, que os técnicos
responsáveis pelo projeto, comunique ao CMAS de Unaí-MG, qualquer
eventualidade que fuja do planejamento apresentado ao MDS. Luzia perguntou se os
técnicos envolvidos são os dos Cras's. Andréa disse que sim, por os Cras's já estarem
envolvidos no acompanhamento das situações de insegurança alimentar, risco social e
alimentar. Sendo que foi indicado no edital o acompanhamento de Assistentes
Sociais. Também haverá o acompanhamento de técnicos da engenharia e demais que
forem necessários. Dessa forma a presidente Neuzira colocou em aprovação o aceite
e perguntou se todos concordam com as propostas de acompanhamento sugeridas. As
sugestões de acompanhamento foram acatadas por todos, sendo que a Comissão
Provisória para Acompanhamento do Projeto de Modernização das Cozinhas e
Padarias Comunitárias será composta posteriormente a aprovação do MDS. Dessa
forma, colocou-se em votação o aceite da proposta sobre o Edital MDS/SESAN nº.
06/2012: Sônia (aprova o aceite); Edvardes (aprova o aceite); Lucidalva (aprova o
aceite); Bárbara (aprova o aceite); Adelita (aprova o aceite); Luzia (aprova o aceite) e

Neuzira (aprova o aceite). Tendo sido aprovada por unanimidade. Quanto a informes
gerais, Edvardes disse que na próxima reunião do Conselho Municipal da Pessoa com
Deficiência e também na reunião do Conselho Municipal do Idoso, todos os
conselheiros desse CMAS estão convidados a participar, pois haverá uma fala de um
dos técnicos, José Geraldo de Sousa Ramos, da Câmara Municipal, explicando sobre
os recursos públicos e orçamento municipal. 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: 9h16.

