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ATA DA CENTÉSIMA OCTAGÉSIMA NONA REUNIÃO1
EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA2
SOCIAL – CMAS, REALIZADA DIA VINTE E SEIS DE JULHO DE 2013, NA3
SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL4
E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 08h10min. 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);7
Lucidalva Barreto dos Santos (representatividade da sociedade civil – Representante8
dos Assistentes Sociais); Rogério Nunes de Oliveira (Representatividade da Séc.9
Municipal do Governo); Junia Gracielle Ribeiro Mendes (Representante do Governo10
- Sec. Municipal da Saúde); Eudes Barbosa da Costa (Representatividade do Governo11
- Gabinete); Vanilda Martins de Melo Duarte (Representatividade da Sociedade Civil12
– Abrigo Frei Anselmo); Claudia Maria de Oliveira Alves (Representatividade da13
Sociedade Civil – Ass. Mulher Trabalhadora) e Rúbia Janaina da Silva Rodrigues14
(Representatividade da Sociedade Civil – APAE). Como conselheiros suplentes:15
Valdir Pereira da Silva (representante de governo - SEMDESC) e Bárbara Monteiro16
Couto (Representatividade da Sociedade Civil – Ass. Natal Justino da Costa). Ainda17
presentes, Thaís Pereira Souza da Costa, técnica destinada ao assessoramento deste18
conselho 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: "IX Conferência Municipal de Assistência21
Social de Unaí-MG", sendo esse o assunto agendado para esta reunião, específica a22
resolver os últimos preparativos, visto que a data agendada para o evento está23
próxima, dias 01 e 02 e de agosto de 2013. Giovanini iniciou a reunião falando sobre24
a conferência que o tempo está curto que devemos discutir mais sobre este assunto25
assim, ele passou a fala para Thais que realizou a leitura do documento avaliativo das26
últimas conferências dos anos de: 2005, 2007, 2009 e 2011, o qual foi elaborado pelo27
órgão gestor e membros deste conselho. Explicou que a análise e estudo acerca das28
deliberações foram realizadas a partir do instrumental disponibilizado pelo Conselho29
Nacional de Assistência Social e em seguida leu cada deliberação e sua avaliação ano30
a ano. Thais informou que estas deliberações estão muito repetitivas de um ano para o31
outro, uma vez que houve análise de uma conferência para outra das deliberações que32
não foram implementadas e que isso também poderá ocorrer este ano, tendo em vista33
que essa análise subsidiará os trabalhos em grupo realizados no dia 02 de agosto.34
Diante a apresentação, passou-se a aprovação do documento apresentado, sendo que35
todas pontuações apresentadas foram aprovadas pela plenária do CMAS de Unaí-MG36
e pelo órgão gestor presente. Foi decido ainda, que o presente documento será37
apresentado na Conferência pelo conselheiro Giovanini.  Ainda quanto a IX38
Conferência Municipal de Assistência Social de Unaí, Thaís solicitou o empenho dos39
conselheiros presentes, representantes e técnicos de entidades e unidades de40
atendimento ao público da assistência social, quanto a mobilização de usuários nesta41
conferência. Disse que o momento é de discussão e proposição, sendo importante a42
presença desse público, enquanto delegados no evento. Thais pediu desculpa pelos43
erros do convite e panfleto e solicitou para que os conselheiros analisassem a44
programação da conferência para que não haja erro e que vai distribuir o cronograma45
para todos os convidados no dia da conferência. Rúbia perguntou se os demais46
conselheiros conhecem algum interprete de libra, pois tem encontrado dificuldade em47
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conseguir um intérprete para os dias da conferência, assim, Thais se repassou o48
telefone de uma professora que ela conhece. Nesse sentido, foi repassado as tarefas e49
responsabilidades de cada envolvido no evento, como: organização do ambiente,50
palestrante, cerimonial, limpeza, etc. Thaís ressaltou ainda, da organização dos51
grupos de estudo, que contará com a facilitação de dois técnicos por grupo. Disse que52
foi feita reunião com os mesmos repassando o documento de cada eixo temático.53
Quanto aos “Informes Geral” Thais repassou aos conselheiros presentes, Relatório54
comprobatório da implantação e funcionamento da Equipe Volante, sendo que este55
documento, foi solicitado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social –56
SEDESE de Minas Gerais, apresentando ainda a exigência de ser validado por este57
CMAS de Unaí-MG. Dessa forma, após leitura do documento e análise dos58
conselheiros presentes, o mesmo foi passado por aprovação da plenária. Tendo sido59
aprovado por unanimidade, devendo apensas ressaltar que o nome correto do serviço60
é Equipe Volante e não Cras Volante, como apresentado em relatório. Não tendo61
nada mais a tratar, o presidente Giovanini de Bosco Rosa Santos encerrou a reunião,62
agradecendo a atenção de todos e a possibilidade de potencializarão da Política de63
Assistência Social no âmbito local, e eu, Thaís Pereira Souza da Costa, lavrei essa ata64
que será lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 09h40min.65
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