ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA
DIA SEIS DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h20min. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos
conselheiros (as); Severina Alda de Aguiar (representatividade da sociedade civil
organizada - NAS), Clarice José Pires (representatividade da sociedade civil
organizada - APAE), Rubia Janaína da Silva Rodrigues (representatividade da
sociedade civil organizada - APAE), Gilmar Lima (representatividade do Governo SEMDESC), Lucidalva Barreto dos Santos (representatividade da sociedade civil
organizada - NAS), Maria Rosália Alves Fonseca (representatividade da sociedade
civil organizada - Ass. da Mulher Trabalhadora), Maria Geralda Araújo
(representatividade

do

governo

-

Fazenda)

Neuzira

Cardoso

Ottoni

(representatividade da sociedade civil organizada - Representante dos Psicólogos).
Presentes também, Rosalice Tassar, técnica do Conselho Estadual de Assistência
Social - CEAS-MG, Ana Maria de Araújo Oliveira e Flávio Cesar Gomes de
Oliveira, consultores da CTE Engenharia; Ronaldo Camara Cavalcante e João Siloé
de Oliveira e Anderson dos Santos Campesi, Representantes da Empresa Unaí Baixo
Energética e eu, Thaís P. Souza da Costa - Técnica da SEMDESC e Conselhos
ligados a Área Social, que lavrará essa ata. Iniciando a reunião, a presidente Neuzira,
agradeceu a presença de todos e em virtude do CMAS estar com novos conselheiros,
indicados, bem como com convidados na presente reunião, solicitou que todos se
apresentassem. Após as devidas apresentações, Neuzira, explicou que a reunião foi
antecipada, tendo o ponto de pauta: "Plano de Assistência Social - PAS da Pequena
Central Hidrelétrica de Unaí-MG", a pedido do CEAS-MG, o qual também
acompanha os PAS's no Estado de Minas Gerais. Dessa forma, Neuzira passou a
palavra para Rosalice. Desse modo, Rosalice explicou todo percurso operativo do
acompanhamento do CEAS-MG e CMAS Unaí-MG junto ao PAS Barragem aos
conselheiros presentes, expondo as causas que levaram a desaprovação do PAS e a
elaboração do novo PAS Barragem. Nesse sentido, Rosalice disse que assim como o
CMAS, o CEAS também analisou o novo PAS Barragem apresentado e sugeriu que
se pudesse acompanhar, através do ofício enviado por este CMAS ao CEAS e

Empreendimento, solicitando revisão de pontos no Plano de Assistência Social, como
forma de esclarecimentos devidos e tomada de decisões, entre todos. Assim, seguindo
o sugerido, o ponto onde se pede uma reformulação do real objetivo do PAS. Neuzira
explicou considerar ser importante o resgate histórico das discussões entre CMAS e
CEAS-MG, pois o documento PAS será de conhecimento público, devendo estar
claro todo seu processo. A empresa se dispôs a acrescentar o histórico. Outro ponto
considerado, foi alterar as citações onde não está claro, que as reuniões ocorridas,
bem como discussões realizadas, ocorreram junto ao CMAS e não com a SEMDESC,
sendo que essa, participou como colaborada no processo. A Empresa disse já ter
reformulado esse tópico. Quanto as situações elencadas, no PAS, das famílias
diretamente atingidas pelo empreendimento, onde o CMAS solicita serem revistas,
trazendo as situações atuais das presentes famílias. Rosalice disse não compreender a
solicitação do CMAS, uma vez que ao analisar o PAS, considerou estar presente as
duas informações sobre as famílias, a anterior e atual. Rosalice questionou ainda aos
responsáveis pelo empreendimento, quanto as providencias propostas as famílias,
junto ao trabalho do Posto Social do novo PAS, o que considerou não estar claro.
Dessa forma, citou alguns casos, que foram visitados anteriormente por ela e
conselheiras do CMAS. Os responsáveis presentes, esclareceram das orientações,
ações, acompanhamento e encaminhamentos realizados junto aos casos citados. Após
argumentações entre os presentes, Lucidalva solicitou que acrescente no PAS as
informações ditas e Rosalice pediu que sejam feitas em forma de adendo. Assim
acordado entre CEAS-MG e CMAS, o Empreendimento se dispôs a apresentar um
adendo, com as alterações solicitadas, para ser anexado ao PAS. Seguindo as
solicitações quanto as revisões e inclusão de dados quanto as políticas existentes no
município. Essas serão incluídas no adendo. Quanto aos Projetos a serem
implementados no Posto Social, onde se solicita um Programa de Acompanhamento
desses, Rosalice explicou que esse programa deverá ser apresentado após a
implantação do Posto Social, num prazo de trinta dias conforme a Resolução 317 do
CEAS-MG, pela equipe técnica desse, bem como um plano, metodologia e
cronograma. Citou-se também o equívoco onde se cita o nome PAS no lugar de Posto
Social. Esclarecido isso, a empresa disse que alterará o informado. Frente ao

solicitado pelo CMAS quanto aos cursos profissionalizantes. Rosalice disse que
deverá haver uma parceria junto ao empreendimento, no sentido de colaborar com a
divulgação, direcionamento dos cursos quanto a demanda, interesse e mobilização.
Sendo que a empresa será a protagonista na execução do proposto. Rosalice expôs
ainda, como deverá funcionar as consultorias e o estabelecimento dos cursos. Neuzira
e Lucidalva esclareceram que concordavam sobre a importância dessa parceria
existir, mas que receavam pela efetivação das ações do Posto Social, quando de sua
execução. Os responsáveis disseram que pretendem fortalecer essa parceria e
agradeceram inclusive o apoio dos profissionais na elaboração do diagnóstico dos
bairros Mamoeiro e Santa Clara, incluído no PAS Barragem. Quanto a solicitação de
suprimir os relatórios técnicos presentes no PAS. Rosalice disse que considera os
relatórios importantes para compreensão do Plano, porém que, caso os profissionais
que elaboraram os relatórios, concordassem, os mesmos poderão permanecer no
Plano, porém que quando de sua divulgação, esses relatórios serão suprimidos,
resguardando assim o sigilo profissional. Assim, com a concordância de todos, o
CMAS de Unaí-MG considerou a sugestão. Termina as devidas observações,
Rosalice propôs que se pudessem ir até o bairro Mamoeiro, para conhecer as
instalações do Posto Social e em uma família das propriedades atingidas. Neuzira se
dispôs a acompanhar a visita ao local que será implementado o Posto Social.
Lucidalva sugeriu a Comissão Temporária de Acompanhamento dos PAS das
Pequenas Centrais Hidrelétricas de Unaí-MG, acompanhasse a visita. Assim, sendo
aprovado. Nada mais a tratar, a presidente Neuzira Cardoso Otoni encerrou a reunião,
agradecendo a atenção e o incentivo à Política de Assistência Social como direito
num processo democrático e participativo e eu, Thaís Pereira Souza da Costa, lavrei
essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO:
10h00min.

