
ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
– CMAS, REALIZADA DIA VINTE SETE DE MARÇO DE 2013, NA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA-SEMDESC.
HORÁRIO: 08h30min. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos
conselheiros (as); Rubia Janaína da Silva Rodrigues (representatividade da sociedade
civil organizada - APAE), Valdir Pereira da Silva (representatividade do Governo -
SEMDESC), Maria Rosália Alves Fonseca (representatividade da sociedade civil
organizada - Associação da Mulher Trabalhadora), Maria Geralda Araújo
(representatividade do governo - Secretaria Municipal de Fazenda), Neuzira Cardoso
Ottoni (representatividade da sociedade civil organizada - Representante dos
Psicólogos), Cláudia Maria de Oliveira Alves (representatividade da sociedade civil
organizada - Associação da Mulher Trabalhadora), Eudes Barbosa da Costa
(representante de Secretaria de Municipal de Gabinete), Rogério Nunes de Oliveira
(representante da Secretaria Municipal de Governo) e ainda presentes, Marcelo
Geraldo Amaral, Técnico Agrícola, funcionário efetivo, designado pelo poder público
para responsabilidades relativas ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA na
modalidade de Compra Direta de Unaí-MG, Cíntia Machado Rodrigues, apoio
administrativo do PAA, ambos para proferir explicações acerca da pauta, e Veronica
da Conceição Cruz, Assistente Social, funcionária efetiva da equipe técnica da
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania de Unaí-MG e ainda
Larissa Carolina Barros Menezes - Secretária Executiva dos Conselhos Municipais
ligados à Área Social. Iniciando a reunião, a presidente Neuzira após constatar o
quorum, se apresentou aos novos conselheiros e solicitou a apresentação de todos no
que tange aos seus nomes e representações, passando em seguida ao direcionamento
para os pontos de pauta, sendo: Apreciação de Termo de Adesão do Programa de
Aquisição de Alimentos – PAA, da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – SESAN, na modalidade Compra Direta, proposto pela Prefeitura
Municipal de Unaí-MG, através da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social
e Cidadania de Unaí-MG - SEMDESC; e, Apreciação dos Demonstrativos Físicos
Mensais de Oferta de Serviços e Benefícios Socioassistenciais de Proteção Social
Básica - PSB e Proteção Social Especial – PSE, repassados, nos meses de Janeiro e
Fevereiro de 2013, pela SEMDESC à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social – SEDESE-MG. Diante da apresentação a Presidente passou a palavra para
Marcelo que historicizou projetos anteriormente executados no que diz respeito a
modalidade de Compra Direta, sendo que a atual adesão visa aproximadamente ao
atendimento a cento e dez agricultores familiares. Apresentou ainda um histórico de
entrega dos produtos da agricultura familiar para entidades privadas e públicas da
rede socioassistencial. Questionamentos foram  emanados acerca da demanda real,
estrutura logistíca, fiscalizações pertinentes e ausência de estruturas específicas na
qual o conselheiro Rogério se fez protagonista. A viabilidade do PAA foi evidenciada
por Rogério entre outros conselheiros. O impacto do PAA foi questionado pela
Presidente, e Marcelo informou que houve impactos positivos, mas não existem
apontamentos mais específicos e levantamentos para esse fim. No que tange ao
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional a sua reativação seria o



primeiro passo segundo a conselheira Cláudia, para potencializar a proposta do PAA.
Estar hoje vinculado a mais quatro políticas públicas no que tange a gestão, permite
fragilizar a execução do PAA, pois oficializar propostas com base na realidade exige
um trabalho justificado mediante a Política de Segurança Alimentar e Nutricional na
realidade local, segundo Veronica. O levantamento diagnóstico foi questionado por
Rúbia, a medida que a realidade é a maior base para execução bem como solicitação
de providências diversas sobre a questão. Propõem-se por fim que exista a reativação
do COMSEA a fim de exigir e deliberar todas as necessidades para a Política
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Eudes tangeu questionamento
quanto à responsabilidades do CMAS, e observou que é muito importante chegar
diretamente aos produtores nessas e outras propostas. Dessa forma, após debates e
explanações acerca dos apontamentos proferidos, a presidente colocou em votação a
proposta de adesão, que foi aprovado por unanimidade sempre mencionado que o
COMSEA é essencial para a realização concreta dessas e outras propostas. Seguindo
o ponto de pauta, a presidente cedeu a palavra para Veronica, técnica da SEMDESC,
com a finalidade de explicar sobre o ponto "Apreciação dos Demonstrativos Físicos
Mensais de Oferta de Serviços e Benefícios Socioassistenciais de Proteção Social
Básica - PSB e Proteção Social Especial – PSE, repassados, nos meses de Janeiro e
Fevereiro de 2013, pela SEMDESC à Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social – SEDESE-MG. Em seguida Veronica esclareceu quanto a perspectiva da
Assistência Social sob a acepção do direito e daí a necessidade de prestação de contas
de forma transparente. E dessa forma a necessidade de apreciação de alguns
documentos, como o Demonstrativo Físico-financeiro, que apresenta-se anualmente,
e que deverá ocorrer no mês de maio, para aprovação no CMAS. Na oportunidade
informou que o município de Unaí, é elegível, para que a partir deste ano, passe a
receber recurso do Piso Mineiro, e dessa forma é necessário que a gestão preencha
formulário em sistema eletrônico do estado, o Sistema Informatizado de
Monitoramento do Sistema Ùnico de Assistência Social - SIM-SUAS, e que ao
Conselho cabe a verificação dos dados informados, e uma vez de acordo, proceder a
aprovação dos relatórios, que deverá ocorrer com periodicidade mensal,
necessariamente até o dia vinte, do mês subsequente. Daí a necessidade de se refazer
a agenda do CMAS para o ano, de modo a adequar a esta necessidade que se coloca.
Logo após Veronica passou a apresentação do conteúdo do formulário eletrônico,
referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, para melhor entendimento
quanto a sua importância e suas implicações, bem como a participação do CMAS no
processo. Durante a discussão, questionou-se os valores definidos para financiamento
de serviços, e quais os critérios utilizados para definição desses valores, inclusive no
próprio município, quanto ao aumento das subvenções sociais. Assim, o conselheiro
Rogério sugeriu que o Conselho solicitasse junto ao gestor, que as entidades
apresentassem relatórios, como forma de prestação de contas, e ainda demonstração
de demanda, e que os mesmos sejam trimestrais, vez que Veronica informou que
atualmente ocorre somente anualmente. Os conselheiros ressaltaram ainda, que trata-
se de forma de controle de qualidade do serviço prestado, e acima de qualquer coisa,
de valorização das entidades, que são parceiros importantes dentro da rede
socioassistencial. Rogério colocou aos presentes, intenção que partiu da primeira
dama do município, quanto a possibilidade de implementação de um local, onde



famílias que tem  pessoas idosas e deficientes, pudessem deixá-los durante o dia, para
serem cuidados por equipe médica e outros, e assim contribuir para melhoria na
qualidade de vida dos mesmos. Veronica disse desconhecer algum local onde
funcione tal serviço. Decidiu-se então que seja solicitado junto ao gestor, estudo que
viabilize a necessidade ou não da proposta, inclusive com evidenciamento de
demanda. A conselheira Claudia sugeriu que a proposta seja também partilhada com
os conselhos dos idosos e das pessoas com deficiência, apesar de estarem inativos no
momento. Após as apresentações, Veronica ressaltou que o Conselho dispõe de senha
própria para acesso, e que a mesma veio para o e-mail da gestão, devendo haver
portanto, a mudança da mesma. Após discussões, os conselheiros, deliberaram
delegar o acesso ao sistema, para aprovação, à presidente Neuzira. Já nos informes
gerais, a presidente falou da realização da audiência pública que acontecerá no dia
onze de abril, e que os conselheiros serão posteriormente, formalmente convidados.
Em seguida Neuzira Cardoso Otoni encerrou a reunião, agradecendo a atenção e a
possibilidade de potencialização da Política de Assistência Social no âmbito local,
como direito, parte de um processo democrático e participativo, no seio do Controle
Social exercido por esse Conselho, e eu, Larissa Carolina Barros Menezes, lavrei essa
ata que será lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 10h30min.


