ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,
REALIZADA DIA DEZESSEIS DE AGOSTO DE 2012, NA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h15min. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos
conselheiros (as); Andréia Cristina Moreno, Cristiane Aparecida de Oliveira Moura,
Edvardes Luiz Pessoa, Lucélia G. Soares, Luciana Risolia Navarro Cardoso Vale,
Maria Rosália Alves Fonseca, Neuzira Cardoso Ottoni, Severina Alda de Aguiar,
como convidadas as estagiárias Andréia Alves de Sousa e Eliana M. Mendes Luísa.
Presentes também, Thaís P. Souza da Costa - Técnica dos Conselhos Ligados à Área
Social, a Assistente Administrativo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Social e Cidadania - SEMDESC - Darlene Melo Adjuto e Mariana P. B. Martins Assistente Administrativo I. Iniciando a reunião, a presidente Neuzira, introduziu a
pauta: Apresentação do Demonstrativo Físico-Financeiro dois mil e onze do
SUASweb e convidou a Darlene para apresentar o demonstrativo aos conselheiros.
Darlene explicou que trouxe um resumo do demonstrativo para os conselheiros
analisarem para facilitar o entendimento de como os recursos foram utilizados. Desta
forma, os conselheiros fizeram a análise dos documentos apresentados e Darlene foi
esclarecendo aos mesmos as dúvidas que foram surgindo. Alda sugeriu que a
Comissão de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação faça uma análise prévia do
demonstrativo e elabore parecer para apresentar ao conselho em reunião
extraordinária no dia vinte e sete de agosto. Os conselheiros decidiram então que a
comissão se reúna na próxima segunda às treze horas para elaborar o parecer.
Luciana pediu licença e ausentou da reunião em virtude de outra reunião de
secretariado agendada para o mesmo horário. Seguindo a pauta, Análise sobre o
Pedido de Inscrição de projeto socioassistencial da Associação da Mulher
Trabalhadora, Neuzira fez a leitura do ofício de número treze de dois mil e doze, da
Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí-MG, o qual solicita prorrogação do
prazo para visita da comissão deste conselho, que fará relatório opinativo pela
inscrição ou não da entidade no CMAS, devido à necessidade da entidade de
contratação de novo profissional Assistente Social, bem como adaptação do novo
profissional à ações da entidade. Alda perguntou para Rosália se o profissional de

Assistência Social já foi contratado. Rosália disse que a entidade está realizando
entrevistas mas ainda não foi contratado o novo profissional. Lucélia disse que não
concorda com a prorrogação do prazo para a comissão. Alda disse que surgiu uma
nova questão, uma vez que, a entidade precisa do novo profissional e disse concordar
com a prorrogação do prazo. Surgiram dúvidas por parte de conselheiros sobre qual
prazo foi concedido para a entidade. Assim, Mariana leu na ata da reunião de vinte e
um de junho de dois mil e doze que o prazo para a Comissão Permanente de Análise
de Pedido de Inscrição de Entidades de Assistência Social realizar visita à entidade
será até o dia vinte e um de agosto e que o prazo para análise do pedido seria na
reunião ordinária do mês de agosto. Lucélia disse que no documento apresentado pela
entidade consta apenas o valor da subvenção e que a entidade precisa especificar
todos os recursos demonstrando sua sustentabilidade. Lucélia pediu para ver o
processo apresentado pela entidade. Cristiane perguntou para Rosália qual prazo a
entidade precisa para contratar e se adaptar ao novo profissional. Rosália disse que
precisa de um prazo maior para adequar o novo profissional ao trabalho da entidade e
que a contratação é rápida. Rosália disse que o relatório da técnica da SEMDESC diz
que entidade não consegue arrecadar recurso próprio, mas que a entidade arrecada
aproximadamente dois mil e quinhentos reais todos o meses. Assim, a presidente
colocou em deliberação pelo conselho a concessão de novo prazo para a entidade
contratar um técnico e adequá-lo è entidade. Alda perguntou para Rosália qual é o
prazo que a entidade precisa. Rosália disse que precisa de pelo menos sessenta dias.
Assim, após discussões sobre o assunto, o conselho deliberou por conceder quarenta
e cinco dias para a Associação da Mulher Trabalhadora contratar um profissional de
Assistência Social e realizar as adequações necessárias. Seguindo a pauta,
Apresentação de Minuta de Resolução acerca da definição de Plano de
Acompanhamento e Fiscalização de Entidades e Organizações de Assistência Social,
bem como dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais para
dois mil e doze/dois mil e treze, Neuzira realizou a leitura da minuta para análise e
deliberação por este conselho. Edvardes sugeriu que onde se lê revisão anual na
minuta, o conselho estipule até o final do mês de abril. Os conselheiros concordaram
com a proposta. Após os conselheiros fizeram a leitura das alterações realizadas na

minuta. Thaís explicou aos conselheiros as ações que já foram realizadas e sobre as
ações que precisam ser realizadas na gestão dois e doze/ dois mil e treze pelo
conselho e sobre as ações que podem ser incluídas no Plano. Thaís sugeriu ao
conselho a inclusão da elaboração de informações das entidades inscritas para o
órgão gestor de assistência social para que as mesmas sejam incluídas no Cadastro
Nacional das Entidades e Organizações de Assistência Social. Neuzira sugeriu que a
Comissão de Análise e Estudo de Instrumentos Legais e a Comissão de Fiscalização,
Monitoramento e Avaliação realizem o preenchimento deste formulário. Após as
discussões sobre a minuta e as alterações sugeridas a mesma foi aprovada com as
devidas alterações. Continuando a pauta, Apresentação das questão enviadas ao
CEAS, Neuzira explicou sobre o questionário que foi respondido por este conselho ao
CEAS e encaminhado no dia dez de agosto. Neuzira esclareceu que, ela enquanto
presidente e Lucidalva enquanto vice-presidente, responderam e encaminharam na
data prevista e repassou ao conselho o questionário com as respostas enviadas para
conhecimento. Seguindo, Abertura do formulário eletrônico de Cadastramento
Nacional das Entidades e Organizações de Assistência Social - providências CMAS e
órgão gestor, Neuzira disse que este assunto foi tratado no ponto anterior. Em caráter
de Informes Gerais, Neuzira realizou a leitura dos ofícios circular trinta e seis e
quarenta e dois de dois mil e doze do MDS/SNAS/DEFNAS/CGEOF/ os quais
comunicam a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social
destinados ao custeio das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. E,
fez a leitura do convite enviado pela APAE a este conselho pra participar da Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla que ocorrerá dos dia
dezenove a vinte e seis de agosto do presente ano. Edvardes também realizou um
convite, enviado anteriormente ao COMPED, estendendo-o ao CMAS, para a
SIMPAT da Empresa Santa Izabel, onde o COMPED estará realizando uma palestra
de divulgação do 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, Mariana, lavrei essa ata que
será lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 10h.

