
1

ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO1
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA2
SOCIAL – CMAS, REALIZADA DIA VINTE E TRÊS DE MAIO DE 2013, NA3
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL4
E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 08h20min. QUORUM DE ABERTURA:5
Constatada a presença dos conselheiros (as) Titulares: Giovanini de Bosco Rosa6
Santos (Representatividade da Sociedade Civil – Ass. Natal Justino da Costa), Gilmar7
da Silva Lima (representante de governo- SEMDESC), Maria Rosália Alves Fonseca8
(representatividade da sociedade civil organizada - Associação da Mulher9
Trabalhadora), Neuzira Cardoso Otoni (representatividade da sociedade civil10
organizada - Representante dos Psicólogos), Lucidalva Barreto dos Santos11
(representatividade da sociedade civil – Representante dos Assistentes Sociais),12
Maria Geralda Araújo (Representatividade do Governo – Sec. Municipal da Fazenda)13
e Eudes Barbosa da Costa (Representatividade do Governo - Gabinete), e como14
conselheiros Suplentes: Sonja Luci Alves de Oliveira (Representatividade do15
Governo - Gabinete). Ainda presente, Thaís Pereira Souza da Costa, Assistente16
Social, da SEMDESC, designada para assessorar este conselho e Larissa Carolina17
Barros Menezes – Chefe da Divisão dos Conselhos ligados à Área Social. Iniciando a18
reunião, a presidente Neuzira após constatar o quorum iniciou a presente reunião com19
a primeira pauta do dia: “Análise e Deliberação acerca dos relatórios de atividades20
apontados no SIMSUAS”. Thaís iniciou a apresentação dos dados computados no21
mês quatro, lendo o relatório com dados físicos aos presentes conselheiros. Após22
leitura repassou o relatório a ser enviado ao Estado, para conhecimento dos23
conselheiros. Lucidalva questionou sobre o serviço de convivência quanto a24
legalidade deste, ser ofertado no espaço dos Cras’s. Thaís explicou que o serviço é25
vinculado ao Cras, obrigatoriamente, pois este faz parte do Serviço de26
Acompanhamento Familiar, porém, que este serviço independente de acontecer no27
espaço físico do Cras, deverá ser acompanhado por este. Eudes perguntou como28
funciona o atendimento com concessão de cesta básica. Neuzira explicou que as29
famílias são atendidas conforme a territorialidade, sendo encaminhadas ao Cras de30
sua região. Após análises, passou-se por aprovação do relatório SIMSUAS, mês31
quatro, abril/2013. Sendo da seguinte forma: Neuzira (aprova), Lucidalva (aprova),32
Maria Rosália (aprova), Eudes (aprova), Maria Geralda (aprova), Gilmar (aprova) e33
Giovanine (aprova), sendo aprovada com unanimidade. Como segundo ponto de34
pauta: “Termo de Adesão ao Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo35
do Trabalho – ACESSUAS Trabalho”, Thaís apresentou ao conselho o termo de36
aceite e cartilha, com explicações, do Programa e a Resolução do CNAS de nº. 05 de37
março de 2013, a qual aprova metas e os critérios de partilha para o cofinanciamento38
federal do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao mundo do Trabalho -39
ACESSUAS. Thaís explicou que o Programa vem de encontro ao PRONATEC,40
estabelecendo a existência de equipe técnica exclusiva para mobilizar, inserir e41
acompanhar as famílias/pessoas nos cursos de qualificação profissional e inserção no42
mundo do trabalho. Disse ainda, que o Governo Federal, caso aprovado pelo conselho43
a adesão ao Programa, repassará cerca de cinqüenta e quatro mil reais ao município,44
sendo doze parcelas de cinco mil e novecentos reais mês. Explicou que, este recurso45
pode ser alterado para mais, caso seja inserido pessoas dentro da meta pactuada (44046
pessoas ano) pessoas com deficiência e/ou beneficiários do Beneficio de Prestação47
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Continuada - BPC. Desse modo, Thaís disse ainda que a gestão pretende utilizar o48
recurso, com a contratação da equipe exclusiva, sendo preferencialmente um49
assistente social e dois agentes sociais, através do Processo Seletivo realizado pela50
Prefeitura Municipal de Unaí-MG.  Após análises e alguns questionamentos, passou-51
se por aprovação da Adesão ao ACESSUAS Trabalho 2013-2014, sendo da seguinte52
forma: Neuzira (aprova), Lucidalva (aprova), Maria Rosália (aprova), Eudes53
(aprova), Maria Geralda (aprova), Gilmar (aprova) e Giovanine (aprova), sendo54
aprovada com unanimidade. Em terceiro ponto de pauta: “Recomposição de55
Comissões”, Neuzira explicou que há comissões com falta de conselheiros e expôs a56
Comissão Permanente de Análise de Pedido de Inscrição de Entidades de57
Assistência Social para recomposição, ficando assim recomposta: Maria Rosália,58
Lucilena, Maria Geralda, Geovanine e Neuzira. Desta forma, frente aos trabalhos,59
agendou-se reunião da presente comissão para o dia três de junho às oito horas da60
manhã. Como “Informes Gerais”,Thaís solicitou aos conselheiros a possibilidade de61
agendar reunião para estudo de documentos da IX Conferência Municipal de62
Assistência Social, com elaboração de relatório de estudo das últimas conferencias e63
providencias necessárias. Dessa forma, ficou agendada reunião para o dia cinco de64
junho às oito horas na sede da SEMDESC. Lucidalva lembrou a este conselho sobre o65
PAS da PCH Unai Baixo que passou por análise deste CMAS e foi encaminhado ao66
CEAS-MG que também deliberou sobre o mesmo, aprovando-o através da Resolução67
Nº. 440/2013, publicada no Diário Oficial no dia vinte e dois de abril deste corrente68
ano, dizendo que o Posto Psicosocial teria trinta dias para entrar em funcionamento69
após publicação da presente resolução. Dessa forma, Lucidalva expôs que este70
conselho não foi informado pelo CEAS-MG de sua decisão, tampouco recebeu a71
resolução de aprovação do Plano. Thaís explicou que como não havia informação72
sobre a decisão do CEAS-MG, entrou em contato com a Sra. Rosalice, técnica do73
mesmo, a qual a informou sobre o processo e a resolução. Disse ainda, que ligou para74
a técnica da empresa responsável pelo Posto Psicosocial e que a mesma a75
encaminhou a resolução. Dessa forma, Neuzira disse que, em visita ao bairro76
mamoeiro, observou que o Posto ainda não está em funcionamento e que entende ser77
necessário o comunicado deste ao CEAS-MG, apesar desse não ter se preocupado em78
informar este CMAS sobre sua decisão.  Lucidalva leu aos conselheiros a resolução79
citada e observou que a data para funcionamento do Posto, já está vencida e que80
deveria ser verificada junto à empresa o porquê do não funcionamento. Frente ao81
exposto, decidiu-se por realizar visita ao local destinado para funcionamento do Posto82
Psicosocial, no bairro mamoeiro, através da Comissão Temporária de83
Acompanhamento dos Planos de Assistência Social – PAS das PCH’s de Unaí-MG.84
Assim, agendou-se reunião ao local no dia quatro de junho no período da tarde às85
quatorze horas, saindo da SEMDESC. Nada mais a tratar, a presidente Neuzira86
Cardoso Otoni encerrou a reunião, agradecendo a atenção de todos e a possibilidade87
de potencialização da Política de Assistência Social no âmbito local, e eu, Thaís88
Pereira Souza da Costa, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os89
presentes. ENCERRAMENTO: 09h40min.90


