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ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS,2
REALIZADA DIA ONZE DE JULHO DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA3
MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-4
SEMDESC. HORÁRIO: 08h20min. 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), Vanilda Martins de Melo Duarte8
(Representante da Sociedade Civil - Abrigo Frei Anselmo); Neuzira Cardoso Otoni9
(representatividade da sociedade civil organizada - Representante dos Psicólogos);10
Lucidalva Barreto dos Santos (representatividade da sociedade civil – Representante11
dos Assistentes Sociais); Maria Geralda Araújo (Representatividade do Governo –12
Sec. Municipal da Fazenda) e Eudes Barbosa da Costa (Representatividade do13
Governo - Gabinete). Como conselheiros suplentes: Daniel Furtado Lemos14
(Representante do Governo - Sec. Municipal da Saúde); Clarice José Pires15
(Representatividade da Sociedade Civil – APAE) e Bábara Monteiro Couto16
(Representatividade da Sociedade Civil – Ass. Natal Justino da Costa). Ainda17
presentes, Thaís Pereira Souza da Costa e Isabel Aparecida Cruz Randi, técnicas da18
SEMDESC e Larissa Carolina Barros Menezes – Chefe da Divisão dos Conselhos19
ligados à Área Social. Após constatar o quorum, o presidente deu boas vindas a todos20
iniciando com o primeiro ponto de pauta: "Análise e deliberação acerca dos21
relatórios de atividades apontados no SIMSUAS", Isabel, apresentou aos conselheiros22
presentes os dados dos atendimentos referentes ao mês de junho, quanto á Proteção23
Social Básica e a Proteção Social Especial do município. Após leitura dos dados,24
repassou aos conselheiros os relatórios, em forma impressa, para apreciação. Após25
análise dos dados e questionamentos, passou-se por deliberação dos relatórios da26
seguinte forma: Clarice (aprova o relatório); Giovanini (aprova o relatório);27
Lucidalva (aprova o relatório); Neuzira (aprova o relatório); Eudes (aprova o28
relatório); Gilmar (aprova o relatório); Maria Geralda (aprova o relatório); Vanilda29
(aprova o relatório) e Daniel (aprova o relatório). Como segundo ponto de pauta:30
"Recomposição de comissões", Giovanini, repassou aos conselheiros as comissões31
que estão necessitando de membros, para recomposição. Desse modo seguiu-se as32
recomposições, Comissão Temporária de Análise dos Planos de Assistência33
Social - PAS das Pequenas Centrais Hidrelétricas de Unaí-MG, recomposta da34
seguinte forma: Severina Alda de Aguiar; Lucidalva Barreto dos Santos; Neuzira35
Cardoso Otoni, substituindo a conselheira Maria Rosália Alves Fonseca pelo36
conselheiro Eudes Barbosa da Costa. Comissão Permanente de Acompanhamento37
de Benefícios Socioassistenciais, recomposta da seguinte forma: Claudia Maria de38
Oliveira Alves, Valdir Pereira da Silva, Clarice José Pires, substituindo a conselheira39
Maria Rosália Alves Fonseca pela conselheira, Vanilda Martins de Melo Duarte e40
Comissão Permanente de Análise de Pedido de Inscrição, Serviços, Programas,41
Projetos e Benefícios de Assistência Social, recomposta da seguinte forma: Neuzira42
Cardoso Otoni, Lucilena Nunes de Araújo, Giovanini de Bosco Rosa Santos, Maria43
Geralda Araújo, substituindo a conselheira Maria Rosália Alves Fonseca pelo44
conselheiro, Daniel Furtado Lemos. Como último ponto de pauta:"Informes Gerais",45
Thaís solicitou permissão ao presidente para inclusão de um ponto de pauta, referente46
a "Apresentação da Proposta de Trabalho do Programa de Aquisição de Alimentos -47
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PAA 2013", o técnico do Programa, Marcelo Geraldo Amaral explicou que trata-se de48
convênio estipulado em R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais)49
anual, para o atendimento de 180 (cento e oitenta) produtores da agricultura familiar,50
no entanto, houve adesão de aproximadamente 80 (oitenta) produtores, fato que51
ocorreu devido ao baixo valor de aquisição dos produtos, qual seja, a tabela de preços52
praticados pela Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB-MG, o que53
desestimulou os produtores público alvo do projeto, pois os custos da produção são54
maiores que o valor repassado, sendo R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta55
reais) por produtor até dezembro deste ano. Explicou ainda, que buscando adequar a56
situação a realidade de Unaí-MG, realizou solicitação junto ao Ministério do57
Desenvolvimento Social e Combate a Fome - MDS, para mudança na tabela de58
preços, para a tabela da CONAB praticada no Estado de Goiás, pois a diferença de59
valores é bastante considerável, no entanto, não acredita que será autorizado, pois60
trata-se de deliberação de resolução do referido ministério, que fixa as formas de61
taxação dos produtos. Desse modo repassou aos conselheiros presentes a proposta,62
em forma impressa, do convênio firmado, informando ainda, que a adesão ao63
programa, também passou por aprovação deste conselho em vinte e sete de março de64
dois mil e treze. Assim, após questionamentos e devidos esclarecimentos, passou-se65
pela deliberação do conselho, da seguinte forma: Clarice (aprova a proposta);66
Giovanini (aprova a proposta); Lucidalva (aprova a proposta); Neuzira (aprova a67
proposta); Eudes (aprova a proposta); Gilmar (aprova a proposta); Maria Geralda68
(aprova a proposta); Vanilda (aprova a proposta) e Daniel (aprova a proposta). Como69
informes gerais, Giovanini informou aos demais que no dia anterior participou de70
reunião, enquanto presidente deste CMAS, convocada pela SEMDESC, em exigência71
do Sindicato dos Produtores Rurais, o qual expõe a situação alarmante que a Praça72
em frente ao Hospital Municipal se encontra com a presença de cerca de dez73
moradores de rua, que fazem arruaça, uso de drogas, apresentando ainda situações de74
brigas e violência a população que ali passa e reside. Mencionou que a solução75
discutida é de que os atores envolvidos na situação, Ministério Público e Polícia76
Militar e Civil, deverão ser envolvidos, visto se tratar de demanda que não compete77
somente a política de assistência social, pois observou-se que esta têm conhecimento78
e acompanhamento da situação, mas é limitada a outras situações que demandam a79
população de rua, como a questão da saúde: dependência química, transtornos e80
outros, e a segurança pública, tráfico, uso de álcool e outras drogas, violência,81
suspeita de criminalidade incorporada a população de rua, dentre outros. Eudes82
questionou acerca da IX Conferência Municipal de Assistência Social e foi informado83
sobre os procedimentos já tomados: convites em gráfica, local e alimentação já84
disponíveis e palestrante contratada. Porém, o conselho definiu que será agendado85
reunião, próxima a data para os detalhes finais. Giovanine colocou ainda, a situação86
da Casa de Passagem, a qual está atendendo um maior número de pessoas idosas,87
com problemas de saúde e em situação de migrancia, o que tem demandado a88
necessidade de envolvimento da política de saúde, ministério público e judiciário, na89
resolução das questões, que perpassam situações de interdição agravadas pela90
realidade dos mesmos. Nesse sentido, explicou que a Casa de Passagem deverá91
elaborar proposta de ampliação da equipe, com vistas ao atendimento destas92
especificidades apresentadas, o que logicamente demandará maior aporte de recursos.93
Lucidalva informou ainda, que na reunião do Posto de Atendimento Social da PCH94
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Unaí Baixo, os responsáveis informaram que estão realizando o cadastramento da95
população, dos bairros Mamoeiro e Santa Clara, com vistas a oferta de cursos de96
capacitação profissional e também que desenvolverão projetos na área de97
comunicação e prevenção as drogas, a violência, abuso e exploração sexual de98
crianças e adolescentes. Maria Geralda informou também, que a reunião a ser99
agendada com o prefeito ainda não foi marcada, porém, que o Sr. Adelson José100
agendará a mesma e que assim que for marcada, comunicará a secretaria executiva,101
para que os conselheiros interessados a se reunir com o prefeito possam participar da102
mesma. Não tendo nada mais a tratar, o presidente Giovanini de Bosco Rosa Santos103
encerrou a reunião, agradecendo a atenção de todos e a possibilidade de104
potencialização da Política de Assistência Social no âmbito local, e eu, Thaís Pereira105
Souza da Costa, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes.106
ENCERRAMENTO: 09h40min.107


