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ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA1
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,2
REALIZADA DIA NOVE DE MAIO DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA3
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-4
SEMDESC. HORÁRIO: 08h12min. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a5
presença dos conselheiros (as) Titulares: Giovanini de Bosco Rosa Santos6
(Representatividade da Sociedade Civil – Ass. Natal Justino da Costa), Gilmar da7
Silva Lima (representante de governo- SEMDESC), Maria Rosália Alves Fonseca8
(representatividade da sociedade civil organizada - Associação da Mulher9
Trabalhadora), Rubia Janaina da Silva Rodrigues (representatividade da sociedade10
civil organizada - APAE), Neuzira Cardoso Otoni (representatividade da sociedade11
civil organizada - Representante dos Psicólogos), Lucidalva Barreto dos Santos12
(representatividade da sociedade civil – Representante dos Assistentes Sociais) e13
Eudes Barbosa da Costa (Representatividade do Governo - Gabinete), e conselheiros14
Suplentes: Otacilia Alves da Rocha (representatividade do governo - SEMED) e15
Severina Alda de Aguiar(representatividade da sociedade civil – Representante dos16
Assistentes Sociais). Ainda presentes, Veronica da Conceição Cruz, Assistente17
Social, funcionária efetiva da equipe técnica da SEMDESC, Thaís Pereira Souza da18
Costa, Assistente Social, funcionária efetiva da SEMDESC, designada para19
assessorar este conselho e Larissa Carolina Barros Menezes – Chefe da Divisão dos20
Conselhos ligados à Área Social. Iniciando a reunião, a presidente Neuzira após21
constatar o quorum e realizar apresentações dos presentes, aos novos conselheiros22
indicados, iniciou a presente pauta: “Análise de proposta de Relatório e23
Monitoramento de instituições da Sociedade Civil (rede privada) que prestam24
serviços socioassistenciais”. Veronica iniciou explicando que a SEMDESC já realiza25
monitoramento com a rede publica, diante exigência do Estado, e nesse sentido,26
frente à solicitação do CMAS, entendeu-se a importância da normatização desse27
monitoramento através de Resolução conjunta CMAS e SEMDESC, desse modo, foi28
repassado aos conselheiros presentes, proposta de minuta que regulamentará o29
monitoramento das entidades e organizações de assistência social, sendo elas inscritas30
neste CMAS. Para acompanhar a proposta, Lucidalva realizou a leitura da minuta,31
que após lida e discutida pelos presentes, observou-se que o monitoramento será32
realizado através de relatórios trimestrais encaminhados para o órgão gestor, que33
acompanhará os dados e informações. Desse modo, a proposta de minuta foi34
aprovada, sem alterações, com unanimidade pelos presentes. Nesse momento, a35
conselheira Clarice José Pires (representante da sociedade civil organizada – APAE)36
com cadeira suplente, chegou a reunião para fazer parte da mesma.Seguindo a pauta37
do dia: “Análise do Plano de Ação 2013-SUAS”, Veronica apresentou aos38
conselheiros o plano preenchido pelo órgão gestor, que está aberto no sistema39
SUASWEB até o dia trinta de junho. Disse que o plano prevê as ações e os recursos a40
serem utilizados no ano de dois e treze. Apontou que já está previsto, nesse ano, o41
recurso do Piso Mineiro, conforme foi repassado ao conselho em reunião anterior.42
Frente às explicações, Veronica disse que segundo orientações do Ministério do43
Desenvolvimento Social – MDS, o serviço de convivência sociofamiliar, previsto na44
política de assistência social, deverá ser reordenado de modo a articulá-lo com o45
Serviço de Proteção Integral à Família – PAIF, ofertado exclusivamente pelos46
Centros de Referencia de Assistência Social – Cras, aumentando assim o recurso47
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repassado pelo governo federal e também sua meta de atendimento, de forma48
expressiva, além de priorizar esse público para sua oferta, sendo considerado: renda49
familiar, situação de risco e vulnerabilidade social, que a partir das exemplificações50
considera-se público prioritário do serviço de convivência aqueles que também são o51
público de atendimento dos Centros de Referencia Especializados de Assistência52
Social – Creas: pessoas em situação de isolamento, crianças em situação de trabalho53
infantil, famílias com laços familiares fragilizados, etc. A partir da explicação,54
Veronica disse ainda que esse reordenamento será pactuado junto ao Governo55
Federal, mas apenas para aqueles serviços já existentes no município, como56
PROJOVEM Adolescente, convivência para idosos e crianças de 0 a 6 anos de idade,57
sendo que a capacidade máxima de atendimento é de 550, no entanto a meta é de 27558
não sendo possível revisão. Desse modo, Veronica continuou ainda repassando ponto59
a ponto do Plano com os presentes, explicando as metas e previsões. Após60
explicações, o Plano de Ação SUAS 2013 e o Reordenamento dos Serviços de61
Convivência Familiar e Fortalecimento de Vínculos foram aprovados pelos presentes,62
da seguinte forma: Neuzira (aprova), Lucidalva (aprova), Eudes (aprova), Gilmar (se63
abstém por ser gestor da política), Rubia (aprova), Maria Rosália (aprova), Otacilia64
(aprova) e Giovanine (aprova). Em terceira pauta:“Definição da ações para65
realização da IX Conferência Municipal de Assistência Social”, Neuzira esclareceu66
aos conselheiros que a data prevista para realização da Conferencia Municipal de67
Assistência Social de Unaí-MG, sendo 24 e 25 de junho, se tornou imprópria visto68
que haverá dois eventos já previstos anteriormente, sendo a Semana Antidrogas de 2469
a 28 de junho e a Conferencia Municipal de Educação que ocorrerá nos dias 20 e 2170
de junho deste corrente ano e nesse sentido propôs que agendasse a Conferencia71
Municipal de assistência social de Unaí-MG para os dias 01 e 02 de agosto, podendo72
assim, cumprir os prazos estipulados pelo Conselho Nacional de Assistência Social –73
CNAS. Severina Alda sugeriu as datas de 24 e 25 de julho. Sendo votado da seguinte74
forma os dias para realização: Lucidalva (01 e 02 de agosto), Neuzira (01 e 02 de75
agosto), Eudes (01 e 02 de agosto), Gilmar (01 e 02 de agosto), Rubia (01 e 02 de76
agosto), Maria Rosália (01 e 02 de agosto), Otacilia (01 e 02 de agosto), e Giovanine77
(01 e 02 de agosto). Ficando eleita as datas de 01 e 02 de agosto para realização da IX78
Conferência Municipal de Assistência Social de Unaí-MG. Desse modo, Lucidalva79
leu a proposta de minuta que convoca a Conferência, sendo ela conjunta com a80
SEMDESC, definindo através da minuta, como local para realização da conferência:81
o salão da sociedade são Vicente de Paulo, devendo esse ser requisitado pela82
secretária executiva dos conselhos. A realização da conferencia nos dois dias83
definidos, nos períodos da manhã e da tarde. Como comissão organizadora da84
Conferência: Coordenador Geral - Lucidalva Barreto dos Santos; Vice-coordenador –85
Neuzira Cardoso Otoni; Comissão de Organização - Giovanine de Bosco e Alda;86
Comissão de Comunicação – Gilmar da Silva Lima e Eudes Barbosa da Costa e87
Sevrina Alda; Comissão de Acessibilidade: Clarice José pires e Rubia Janaina da88
Silva Rodrigues. Como mesa Diretora: o presidente do CMAS, o secretário de89
assistência social, como cronometrista: Giovanine de Bosco Rosa e auxiliar de90
relatoria: Lucidalva Barreto dos Santos; como Relatoria, as técnicas da SEMDESC:91
Veronia da Conceição Cruz e Isabel Aparecida Cruz Randi e representando a92
secretaria executiva do CMAS: Larissa Carolina Barros Menezes. Assim sendo,93
finalizando as discussões, estabeleceu-se o inicio dos trabalhos para realização da IX94
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Conferencia Municipal de Assistência Social. Seguindo como “Informes Gerais”,95
Lucidalva perguntou aos presentes se eles entendiam que era necessário formar uma96
comissão para entrega do relatório elaborado, ao prefeito. Ficando assim formada a97
comissão: Lucidalva, Alda, Maria Rosália, Thaís, Eudes, Clarice e Neuzira. Devendo98
ser agendada com a secretaria do prefeito, a entrega do relatório. Nada mais a tratar, a99
presidente Neuzira Cardoso Otoni encerrou a reunião, agradecendo a atenção de100
todos e a possibilidade de potencialização da Política de Assistência Social no âmbito101
local, e eu, Thaís Pereira Souza da Costa, lavrei essa ata que será lida e aprovada por102
todos os presentes. ENCERRAMENTO: 10h50min.103


