
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
– CMAS, REALIZADA DIA VINTE E UM DE NOVEMBRO DE 2012, NA SEDE
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h30min. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos

conselheiros (as); Benedito Claudino da Silva, Carla Regina Rodrigues, Clarice José

Pires, Cláudia Maria de Oliveira Alves, Edvardes Luiz Pessoa, Lucidalva Barreto dos

Santos, Maria Rosália Alves Fonseca, Marlene Cassiana Silva Jorge, Neuzira

Cardoso Ottoni. Estavam presentes a Assistente Social e Técnica da Secretaria

Executiva do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais - CEAS/MG -

Rosalice Tassar, representando a Pequena Central Hidrelétrica Fogos Rio São Miguel

de Unaí-MG: Marco Túlio A. Chaves e Washigton Alves Silva, representando o

Conselho Municipal de Assistência Social de Uruana-MG - CMAS de Uruana -

Pedro Faria Marcelino e Mariana P. B. Martins - Assistente Administrativo I.

Iniciando a reunião, a presidente Neuzira se apresentou e seguiu-se à apresentação de

todos os presentes. Em seguida, Rosalice agradeceu a presença de todos e introduziu

a pauta: Apreciação conjunta entre os representantes dos Conselhos Municipais

de Assistência Social de Unaí-MG e Uruana-MG e do empreendimento PCH

Fogos Rio São Miguel de Unaí-MG com a técnica Rosalice Tassar do

CEAS/SEDESE, sobre o Plano de Assistência Social - PAS da Pequena Central

Hidrelétrica Fogos Rio São Miguel, esclarecendo que um dos requisitos para o

empreendedor receber a licença para iniciar o seu trabalho é a avaliação e aprovação

do PAS pelo CEAS. Rosalice disse que a Resolução trezentos e dezessete do CEAS

já foi descumprida pelo empreendedor uma vez que, foi informada de que, o CMAS

de Unaí-MG, não recebeu o PAS com as alterações solicitadas pelo CEAS.

Continuando, Rosalice passou informações sobre a instalação e funcionamento do

empreendimento e sobre o diagnóstico do município de Unaí, com os dados

populacionais, comerciais, habitacionais entre outros, e explicou que algumas

informações podem estar desatualizadas e que solicitará atualização do que for

necessário. Durante a leitura do PAS, os conselheiros, juntamente com Rosalice,

observaram que o PAS apresentado ao CMAS de Unaí, segundo protocolo realizado

no mês de setembro de dois mil e doze, está atualizado de acordo com as alterações



solicitadas pelo CEAS e Rosalice retificou a informação de descumprimento da

resolução pelo empreendedor. Desta forma, continuou-se a leitura do diagnóstico do

município de Unaí e Uruana, constante do PAS. Em seguida, passou-se a leitura do

diagnóstico de Guarapuava constante do PAS. Rosalice observou que se trata do

distrito mais frágil da região e sugeriu que o Posto de Atendimento seja instalado na

área do distrito. Rosalice continuou a leitura, falando sobre a área diretamente

afetada, perguntando sobre a citação do nome da PCH São Miguel no PAS, se existe

alguma relação entre as PCH's. Marco Túlio informou que não, dizendo que deve ter

sido erro de digitação. Voltando à leitura da área diretamente afetada, foram

analisados os dados de inundação das áreas, bem como os respectivos proprietários

ou possuidores, sendo constatado que não haverá grandes prejuízos ou alterações nas

atividades das propriedades. Rosalice falou então, sobre as visitas que serão

realizadas nas propriedades diretamente afestadas de Unaí, Uruana e Guarapuava

após esta reunião. Seguiu-se a leitura dos impactos que o empreendimento trará para

a população local, positivos e negativos, expectativas da população em relação à

construção, implantação do Posto de Atendimento Social entre outros. Marco Túlio

perguntou sobre o controle de migrantes, se o mesmo cabe ao empreendedor.

Rosalice disse que o responsável por devolver o migrante para o seu município é o

empreendedor. Pedro disse que considera a discussão desta questão muito importante,

uma vez que, o município de Uruana já tem recebido migrantes que trazem muitos

prejuízos ao município. Seguindo, discutiu-se sobre a contratação de mão-de-obra

local não especializada para a obra e a contratação de profissionais locais para o

Posto de Atendimento Social. Rosalice sugeriu ao empreendedor que se utilize o

SINE do município de Unaí, que abrange a população de Uruana, para realizar as

contratações e citou exemplo de um empreendimento que priorizou a contratação de

pessoas desempregadas que recebiam bolsa família. Continuando, foram analisados

os projetos propostos pelo empreendedor, que serão implantados através do Posto de

Atendimento Social. Rosalice solicitou que estes projetos sejam discutidos com o

Conselhos Municipais de Assistência Social, bem como, com os gestores. Leu-se em

seguida, sobre os monitoramentos que serão realizados pela equipe do Posto de

Atendimento Social (um assistente social e um psicólogo), conforme resolução do



CEAS. Rosalice informou que após trinta dias da aprovação do PAS deverá ser

implantado o Posto de Atendimento Social. Marco Túlio disse que o empreendimento

não tem data para começar e que portanto, esta questão será discutida com o CEAS.

Rosalice sugeriu que assim que for aprovada a resolução do CEAS o empreendedor

justifique para o CEAS que, não tem a licença prévia para iniciar o empreendimento.

Nada mais a tratar, a presidente Neuzira encerrou a reunião, para iniciar as visitas "in

locu", onde participarão os  conselheiros do CMAS de Unaí-MG: Neuzira e

Edvardes, juntamente com a técnica Rosalice. ENCERRAMENTO: 10h20min. Em

tempo, Clarice observou que a questão do  monitoramento conjunto que será

realizado pelos Conselhos Municipais de Assistência Social de Unaí-MG e Uruana-

MG.


