
1

1. ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO1

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA2

SOCIAL – CMAS, REALIZADA DIA QUINZE DE AGOSTO DE 2013, NA3

SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO4

SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 08h18min. QUORUM DE5

ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Giovanini de6

Bosco Rosa Santos (representante da sociedade civil – Associação Natal7

Justino da Costa); Claudia Maria de Oliveira Alves (representante da sociedade8

civil – Associação da Mulher Trabalhadora) Severina Alda Aguiar9

(representante da sociedade civil – Núcleo de Assistentes Sociais); Júnia10

Gracielle Ribeiro Mendes (representante do governo - Secretaria Municipal da11

Saúde); Eudes Barbosa da Costa (representante do governo - Gabinete);12

Neuzira Cardoso Otoni (representante da sociedade civil organizada -13

Representante dos Psicólogos); Lucidalva Barreto dos Santos (representante da14

sociedade civil – Núcleo de Assistentes Sociais); Maria Geralda Araújo15

(representante do governo – Secretaria Municipal da Fazenda), Rúbia Janaina16

da Silva Rodrigues (representante da sociedade civil – APAE), Valdir Pereira17

da Silva (representante do governo - SEMDESC); Bárbara Monteiro Couto18

(representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da Costa) e19

Lucilena Nunes de Araújo (representante do governo – SEMED). Ainda20

presentes, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC, e Larissa21

Carolina Barros Menezes – Chefe da Divisão dos Conselhos ligados à Área22

Social. Após constatar o quorum, o presidente deu boas vindas a todos23

iniciando com o primeiro ponto de pauta: "Análise e elaboração de24

documentos acerca das deliberações da IX Conferência Municipal de25

Assistência Social", Após as discussões pertinentes elegeu-se as prioridades26

conforme a seguir: implantações à curto prazo: 1. Definir no mínimo 1% do27

orçamento municipal para 2014, 1,5% para 2015 e 2% para 2016, com28

progressão anual para consolidação do SUAS em Unaí. 2. Implantar uma29

assembléia entre gestor, trabalhadores, usuários e controle social para30

efetivação do SUAS, solicitando ao poder executivo a elaboração e31
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encaminhamento, para o poder legislativo, de lei de criação do SUAS no32

município de Unaí. 3. Implantar no órgão gestor (SEMDESC) uma equipe33

específica para executar o serviço de monitoramento e avaliação dos34

programas, projetos e ações desenvolvidos no âmbito do SUAS em Unaí. 4.35

Realizar um diagnóstico nas áreas de vulnerabilidade e risco para a36

manutenção da gestão plena do SUAS. 5. Solicitar ao poder executivo37

elaboração do Plano de Cargos e Carreiras para apreciação e aprovação do38

poder legislativo, contemplando: carga horária seguindo a legislação federal e a39

área de atuação dos profissionais visando atribuir a cada setor (saúde,40

educação, assistência social) profissional com perfil para o cargo. Realização41

de Concurso público, com previsão orçamentária para o primeiro semestre de42

2014, e manutenção dos contratos dos trabalhadores do processo seletivo em43

vigor até a posse dos efetivos do concurso. 6. Criação do Plano de Concessão44

de Benefícios Eventuais e Plano de Monitoramento dos Benefícios Eventuais,45

Beneficio de Prestação Continuada e do Programa Bolsa Família e Renda46

Mínima Vitalícia. Os responsáveis pela confecção dos planos serão os47

Conselhos Municipais de Assistência Social e do Bolsa Família, a Secretaria48

Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e o Instituto Nacional do49

Seguro Social - INSS. No prazo de três meses para confecção e seis meses para50

implantação. 7. Execução e Monitoramento do Plano de Concessão de51

Benefícios Eventuais, tornando-o eficaz. 8. Transferência do CRAS centro para52

o bairro Cachoeira/Politécnica.; implantações à médio prazo: 1. Realização de53

03 capacitações por ano para os trabalhadores do SUAS, Entidades prestadoras54

de serviços e conselheiros da política de assistência social, 02 Formações, por55

ano, permanente para os trabalhadores que atuam diretamente com famílias e56

implantação de instrumentos de acompanhamento, presença, freqüência e57

aproveitamento nas capacitações. 2. Ampliação do atendimento do Serviço58

Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho -59

SESMT local para todos os setores do município de forma a garantir qualidade60

de vida do trabalhador, envolvendo aspectos físicos e emocionais, com61

avaliações sistemáticas do desgaste da equipe, garantindo ambiente de trabalho62
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seguro e salubre. 3. Construção de 03 (três) sedes próprias de CRAS,63

equipadas com as respectivas equipes de trabalho, e garantia de espaço para a64

convivência e fortalecimento de vínculos; e implantações à longo prazo: 1.65

Definir no mínimo 3% do orçamento estadual e federal com progressão anual66

de 4% para 2015 e 5% para 2016, para consolidação do SUAS no estado de67

Minas Gerais. 2. Implantação de 01(um) centro de atendimento a população de68

rua – O Centro de Referência Especializado para População em Situação de69

Rua (Centro POP) 3. Criação de diagnóstico socioassistencial para construção70

de banco de dados que subsidie o planejamento local do Noroeste de Minas e71

do município de Unaí, a respeito das potencialidades para efetivação do SUAS72

e fortalecimento da agricultura familiar, estabelecendo critérios que favoreçam73

o produtor da agricultura familiar. 4. Implantação de 03 CRAS nos principais74

pólos rurais; Palmeirinha, Garapuava e Ruralminas, para atendimento da75

comunidade rural. 5. Implantação de um CRAS para atendimento de grupos76

étnicos na região do noroeste de minas. 6. Implantação de um CREAS77

regionalizado para o Noroeste Mineiro. Foi decidido ainda que será levado ao78

Poder Executivo um documento contendo estas deliberações para que o mesmo79

se comprometa com as implementações propostas. Os conselheiros discutiram80

ainda a necessidade de uma ampla mobilização da comunidade, mas de forma81

consciente e bem trabalhada, para que se consiga o apelo e apoio popular ao82

proposto. Foi proposta uma comissão para realização de contato junto a83

Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAN para esclarecimento quanto84

às possibilidades de implementação no orçamento de alguns pontos mais85

urgentes, sendo composta da seguinte forma: Lucidalva, Severina Alda, Valdir86

e Bárbara. Ainda foram discutidas as reiteradas tentativas de agendamento de87

reunião com o prefeito, as quais vêm acontecendo há mais de dois meses,88

sendo solicitado no momento da reunião que se ligasse à assessoria do mesmo,89

em mais uma tentativa não conseguiu-se falar com o assessor. Dessa forma, o90

Conselho decidiu dirigir-se no mesmo dia, às quatorze horas, à Prefeitura, para91

tentar ser recebido pelo prefeito, mesmo sem agendamento. Quanto à discussão92

de implementação do Plano de Concessão de Benefícios, agendou-se reunião93
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da Comissão de Acompanhamento de Benefícios Assistenciais, a SEMDESC e94

o INSS para o dia vinte e quatro de setembro às quatorze horas. Segundo ponto95

de pauta “Apreciação dos Relatórios Mensais do SIM-SUAS, referente ao mês96

de julho de 2013” . sendo colocado em votação foi aprovado por todos.97

“Informes Gerais”, a conselheira Neuzira colocou a necessidade de atualização98

da resolução normativa conjunta CMAS/CONSEA que trata do atendimento99

gratuito das Cozinhas Comunitárias às famílias em situação de vulnerabilidade100

atendidas pelos CRAS, através do cartão alimentação. Sendo decidido à101

atualização de dados no que se refere ao número do Edital de licitação, quanto102

à renda de corte ficou fixado renda de até ¼ do salário mínimo. Ressaltando103

que a resolução trata de equipe técnica responsável pelo acompanhamento do104

programa, e no entanto, há mais de oito meses a SEMDESC não conta com105

profissional de nutrição. Esclarecendo ainda que a resolução deixou de ser106

conjunta e passou a ser do CMAS, vez que o CONSEA não está em107

funcionamento. Não tendo nada mais a tratar, o presidente Giovanini de Bosco108

Rosa Santos encerrou a reunião, agradecendo a atenção de todos e o109

compromisso com a potencialização da Política de Assistência Social no110

âmbito local, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e111

aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 10h45min.112
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