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ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,2
REALIZADA DIA SEIS DE JUNHO DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA3
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-4
SEMDESC. HORÁRIO: 08h22min. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a5
presença dos conselheiros (as) Titulares: Vanilda Martins de Melo Duarte6
(Representatividade da Sociedade Civil – Abrigo Frei Anselmo); Giovanini de Bosco7
Rosa Santos (Representatividade da Sociedade Civil – Ass. Natal Justino da Costa),8
Gilmar da Silva Lima (representante de governo- SEMDESC), Maria Rosália Alves9
Fonseca (representatividade da sociedade civil organizada - Associação da Mulher10
Trabalhadora), Neuzira Cardoso Otoni (representatividade da sociedade civil11
organizada - Representante dos Psicólogos), Junia Gracielle Ribeiro Mendes12
(Representatividade do Governo – Sec. M. de Saúde); Lucidalva Barreto dos Santos13
(representatividade da sociedade civil – Representante dos Assistentes Sociais),14
Maria Geralda Araújo (Representatividade do Governo – Sec. Municipal da Fazenda)15
e Eudes Barbosa da Costa (Representatividade do Governo - Gabinete), e como16
conselheira Suplente: Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (Representatividade da17
Sociedade Civil – Abrigo Frei Anselmo). Ainda presente, Thaís Pereira Souza da18
Costa, Assistente Social, da SEMDESC, designada para assessorar este conselho e19
Larissa Carolina Barros Menezes – Chefe da Divisão dos Conselhos ligados à Área20
Social. Iniciando a reunião, a presidente Neuzira após constatar o quorum e verificar21
a presença de novos conselheiros indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e22
Abrigo Frei Anselmo, desejou boas vindas as mesmas e pediu que se apresentassem23
aos conselheiros presentes, após apresentações, iniciou com a primeira pauta do dia:24
“Análise e Deliberação acerca dos relatórios de atividades apontados no25
SIMSUAS”. Thaís iniciou a apresentação dos dados computados no mês cinco, lendo26
o relatório com dados físicos aos presentes conselheiros. Após leitura repassou o27
relatório, a ser enviado ao Estado, para conhecimento dos conselheiros. Giovanini28
observou que no mês de referencia foram concedidas apenas três passagens29
rodoviárias, porém salientou que a demanda foi maior, mas que o convênio com as30
empresas de ônibus, para compra e concessão do beneficio, ainda não foi firmado,31
sendo que as passagens concedidas este ano, estão sendo compradas através do32
convenio/recurso restante do ano passado. O conselho pediu que convidasse uma33
pessoa do administrativo para esclarecer a situação, sendo que a funcionaria da34
SEMDESC Gabriela, veio até a reunião explicando que os pedidos de passagens para35
este ano já foram licitados junto as empresas Santa Izabel e Sertaneja. Desse modo,36
passou-se para votação do Relatório SIMSUAS mês maio/2013, da seguinte forma:37
Lucidalva (aprova); Clarice (aprova); Mª Geralda (aprova); Junia (aprova); Eudes38
(aprova); Mª Rosália (aprova); Giovanini (aprova); Gilmar (aprova) e Vanilda39
(aprova), sendo aprovado com unanimidade. Como segundo ponto de pauta:40
“Relatório de Comissões”, foi apresentado o relatório da Comissão Permanente de41
Análise de Pedido de Inscrição de Entidades de Assistência Social, a qual analisou o42
processo com pedido de inscrição do Conselho Central da Sociedade São Vicente de43
Paulo – CSSVP. Giovanine e Neuzira se reuniram no dia três de junho às quatorze44
horas nessa sala dos conselhos e avaliaram o pedido. Giovanine explicou aos45
conselheiros que para estudo do pedido, buscou embasamento na legislação da46
Política Nacional de Assistência Social (Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS47
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e demais resoluções) e no parecer social contido no processo, entendendo que de fato48
a entidade não está vinculada à política de assistência social, efetuando um trabalho49
importante a comunidade, através de concessão de cestas básicas, mas voltado para50
prática religiosa precípua da ordem Vicentina. Giovanini ressaltou que o trabalho51
ainda não está integrado ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS do52
município, que há uma condicionalidade da entidade para contratação de corpo53
técnico, que somente a partir da inscrição este profissional seria contratado.54
Lucidalva observou a problemática de o trabalho ser baseado apenas no voluntariado.55
Giovanini realizou a leitura do parecer social aos conselheiros, para um melhor56
embasamento da decisão do CMAS. Lucidalva perguntou se o pedido de inscrição57
baseia-se na inscrição de entidade de atendimento. Thaís disse que não, que a58
entidade realizou pedido enquanto entidade de defesa e garantia de direitos. Junia59
perguntou se quando da visita é observado as questões do atendimento técnico, como60
se realiza, em que parâmetro e conceito, se há autonomia técnica para proposição de61
mudanças. Thaís esclareceu que o profissional que realizou o parecer é a Assistente62
Social Veronica da Conceição Cruz, funcionária da SEMDESC, que caso quisesse a63
chamaria para esclarecimento de dúvidas, mas disse que o profissional observa essas64
questões, ofertando um parecer embasado em sua formação. Dessa forma seguiu-se65
para votação, da seguinte forma: Lucidalva (indefere o pedido); Clarice (indefere o66
pedido); Junia (indefere o pedido); Eudes (indefere o pedido); Mª Rosália (indefere o67
pedido); Giovanini (indefere o pedido); Vanilda (indefere o pedido) e Gilmar68
(indefere o pedido). Sendo indeferido com unanimidade. Lucidalva repassou que69
reuniu-se com a conselheira Neuzira, com os gestores da assistência social, Gilmar70
Lima (secretário) e Valdir Pereira (secretário adjunto) e as técnicas da SEMDESC,71
Thaís P. Souza da Costa, Isabel A. Cruz Randi e Veronica da Conceição Cruz.72
Explicou que a reunião foi objetiva para decisão sobre pontos da IX Conferencia73
Municipal de Assistência Social, como palestrante, alimentação, programação,74
logística, etc. Disse que convidará a Professora Maria Leni, da Universidade Estadual75
de Montes Claros – UNIMONTES, para palestrar sobre os seis eixos definidos pelo76
Conselho Nacional de Assistência Social. Explicou ainda que nesta reunião dividiu-se77
também grupos para estudo das últimas conferências e do Plano Decenal e solicitou78
apoio dos demais conselheiros no estudo e sistematização do documento preparatório.79
Clarice se propôs a realizar o estudo das deliberações da Conferencia do ano de 2009,80
juntamente com a conselheira Severina Alda. Neuzira e Lucidalva ficaram para81
estudo das deliberações ano 2011 e as técnicas da SEMDESC, estudo das82
deliberações anos 2005 e 2007 e Plano Decenal. Clarice solicitou do secretário e83
conselheiro Gilmar, para providenciar placas de cadeirantes e de “reservado”, para84
organizar o espaço quanto à acessibilidade. Gilmar disse que verificará a85
possibilidade. Frente a comissão que realizou visita ao Posto Psicosocial da Usina86
PCH Unaí Baixo, Lucidalva explicou que além dela, realizaram a visita, as87
conselheiras Neuzira, Maria Rosália e Alda. Disse que estava presente no Posto, a88
assistente social e psicóloga, mas que as ações ainda não iniciaram por estarem89
dependendo de uma equipe diagnóstico que virá de Goiânia-GO para apoiá-las junto90
as demandas e reais necessidades da população, bem como encaminhamento ao91
mercado de trabalho. Disse ainda que o espaço esta sendo estruturado, com92
montagem de computadores, impressoras e que no prazo de quinze dias iniciarão suas93
atividades. Maria Rosália disse que o espaço é favorável e amplo. Como “Informes94
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Gerais”, Neuzira, leu o oficio nº. 1.225/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, solicitando95
devolução de recursos do PROJOVEM Adolescente, referente a execução do ano de96
dois mil e dez, no valor de R$ 32.390,77 (trinta e dois mil trezentos e noventa reais e97
setenta e sete centavos). O secretário Gilmar esclareceu que o recurso ficou em conta98
devido problemática do município com recursos humanos inexistentes e que já99
providenciou o repasse ao Governo Federal, restando apenas a assinatura do prefeito100
autorizando a devolução. Nada mais a tratar, a presidente Neuzira Cardoso Otoni101
encerrou a reunião, agradecendo a atenção de todos e a possibilidade de102
potencialização da Política de Assistência Social no âmbito local, e eu, Thaís Pereira103
Souza da Costa, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes.104
ENCERRAMENTO: 09h55min.105


