
ATA DA CENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA
DIA DOZE DE DEZEMBRO DE 2012, NA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h25min. QUORUM DE ABERTURA: constatada a presença dos

conselheiros (as); Bárbara Monteiro Couto, Carla Regina Rodrigues, Clarice José

Pires, Cristiane Aparecida de Oliveira Moura, Luciana Risolia Navarro Cardoso Vale,

Lucidalva Barreto dos Santos, Maria Rosália Alves Fonseca, Neuzira Cardoso Ottoni.

Presentes também, Thaís P. Souza da Costa - Técnica dos Conselhos Ligados à Área

Social e Mariana P. B. Martins - Assistente Administrativo I. Iniciando a reunião, a

presidente Neuzira, introduziu a pauta: Apresentação dos relatórios das visitas

institucionais realizadas pelos conselheiros do CMAS. Lucidalva iniciou então, a

leitura do relatório da visita ao CRAS pólo dois - Canaã, onde se observou a falta de

estrutura física suficiente para realização do atendimento, bem como falta de

profissionais técnicos e a fragilidade do serviço a ser prestado à população. Thaís

sugeriu que este conselho se reúna com o próximo gestor e apresente os relatórios das

visitais institucionais apresentando propostas para a melhoria do serviço. Seguindo,

Lucidalva realizou a leitura do relatório da visita realizada à Associação Mão Amiga,

onde se constatou que foi realizada a alteração do estatuto da entidade para se

adequar as exigências do serviço, boa estrutura física, número satisfatório

profissionais na entidade, não foi possível no entanto, conversar com os técnicos da

entidade para verificar a realização de trabalho de fortalecimento de vínculos

familiares. Continuando, Lucidalva realizou a leitura do relatório do Abrigo Frei

Anselmo, onde se constatou que nem todos os abrigados são idosos - público alvo da

entidade, que está sendo realizado um trabalho de reintegração de abrigados às suas

famílias, e que a maior dificuldade da entidade é o envio de pessoas que não

correspondem ao público alvo pela promotora e outras autoridades. Thaís lembrou da

reunião realizada entre o CMI, o CMAS e o Abrigo Frei Anselmo, onde foram

realizadas propostas de adequação à entidade, e que no entanto, não houve abertura

da entidade para a realização das adequações, principalmente no que se refere à

utilização do BPC. O grupo da Maria Rosália não compareceu à reunião, no entanto

foram realizadas as visitas à APAE, Unaí Sem Drogas e CRAS pólo três. Assim, a



apresentação destes relatórios ficará para a próxima reunião. Continuado a pauta:

Análise e deliberação da proposta de alteração do Regimento Interno do CMAS,

Thaís informou que em virtude do Censo SUAS dois mil e doze, verificou a

necessidade da atualização do regimento deste conselho, e portanto, elaborou sem a

presença de comissão, uma proposta de alteração de regimento para este conselho e

sugeriu que seja realizada a leitura do mesmo. Assim, os conselheiros acompanharam

a leitura da Minuta do Regimento Interno. Após discussões sobre o tema ficou

aprovado por unanimidade a Minuta do Regimento Interno. Seguindo a pauta:

Análise e deliberação da proposta de alteração na resolução que trata do benefício

eventual em modalidade de passagem rodoviária, Thaís explicou que este benefício

não foi discutido na última reunião, no entanto, ouve uma discussão entre os técnicos

da SEMDESC e do CREAS e existe uma proposta de alteração da resolução que trata

deste benefício. Os conselheiros decidiram passar em comissão a análise da

resolução. Finalizando a pauta, Análise e deliberação do novo Plano de Assistência

Social - PAS da PCH Unaí Baixo apresentado pela empresa CTE Engenharia, Thaís

sugeriu que o conselho delibere sobre o PAS na próxima reunião deste CMAS. Desta

forma foi composta uma Comissão Temporária para Análise dos PAS da PCH's

de Unaí, com os seguintes membros: Neuzira, Lucidalva, Carla, Clarice e Maria

Rosália. Finalizando, foi passado extra pauta: a Análise do Demonstrativo Físico-

Financeiro de dois mil e onze, em virtude de uma pendência no sistema, onde o

governo federal pede ao CMAS que analise e dê o aceite ou não da justificativa da

não utilização do recurso federal no PROJOVEM de Unaí, lançada pela SEMDESC

no sistema. Luciana explicou previamente todo o trabalho que foi realizado com o

recurso do PROJOVEM e os conselheiros discutiram a justificativa. Após a análise

da justifica da SEMDESC o conselho deliberou por aprovar e dar o aceite conforme o

documento apresentado da seguinte forma: Lucidalva - concorda, Bárbara - concorda,

Carla - concorda, Luciana - se absteve por ser a gestora, Clarice - concorda, Maria

Rosália - concorda, Neuzira - concorda. Assim, ficou estabelecido que Neuzira e

Lucidalva farão o aceite da justificativa no site. Lucidalva sugeriu como ponto de

pauta da próxima reunião o agendamento da audiência pública do CMAS. Assim, os

conselheiros elaboraram o calendário de reuniões do CMAS para o ano de dois mil e



treze. Em caráter de Informes Gerais, fez a leitura do ofício de número duzentos e

doze de dois mil e doze, enviado pela SEMDESC, o qual solicita a este CMAS a

reavaliação das áreas de abrangência dos Centros de Referência de Assistência Social

- CRAS. Sugere-se que os bairros Bela Vista, Divinéia e Vila Militar fiquem

referenciados no CRAS pólo dois - Canaã e sugere que o bairro Industrial fique

referenciado no CRAS pólo três - Mamoeiro. Após justificativa da solicitação pela

gestora Luciana, que disse não ter condições de aumentar o número da equipe do

CRAS que teve aumento da área de abrangência, os conselheiros deliberaram da

seguinte forma: Lucidalva - concorda, Bárbara - concorda, Carla - concorda, Luciana

- concorda, Clarice - concorda, Maria Rosália - concorda, Neuzira - concorda.

Realizou a leitura dos ofícios de número cento e setenta e oito e cento e oitenta e três,

enviados pela SEMDESC, os quais informam a aprovação da proposta de

Modernização das Cozinhas e Padarias Comunitárias de Unaí-MG, ficando a mesma,

em vigésimo oitavo lugar, bem como a realização de mesa técnica, com o objetivo de

esclarecer dúvidas sobre o procedimento a ser seguido no processo de modernização.

Realizou a leitura do ofício de número duzentos e sessenta e seis da APAE, o qual

encaminha o seu novo Estatuto, reformado para atender às orientações da Federação

Nacional das APAE's em cumprimento à exigências legais. Realizou a leitura do

ofício de número oitenta e cinco, enviado pela Associação Mão Amiga de Unaí, o

qual passou por alterações para se adequar ao Estatuto da Criança e do Adolescente e

orientações técnicas, bem como ata de eleição e posse da nova diretoria gestão dois

mil e doze/ dois mil e quatorze. Apresentou aos conselheiros o Caderno do IGD-M -

Manual do Índice de Gestão Descentralizada Municipal do Programa Bolsa Família e

do Cadastro Único. 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: 11h02min.


