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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA2

DIA DOZE DE SETEMBRO DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL3

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO:4

08h33min. QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros5

(as): Giovanini de Bosco Rosa dos Santos (representante da sociedade civil –6

Associação Natal Justino da Costa); Vanilda Martins de Melo Duarte (representante7

da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo) Severina Alda Aguiar (representante da8

sociedade civil – Núcleo de Assistentes Sociais); Daniel Furtado Lemos9

(representante do governo - Secretaria Municipal da Saúde); Eudes Barbosa da Costa10

(representante do governo - Gabinete); Neuzira Cardoso Otoni (representante da11

sociedade civil - Representante dos Psicólogos); Lucidalva Barreto dos Santos12

(representante da sociedade civil – Núcleo de Assistentes Sociais); Gilmar da Silva13

Lima (representante do governo - SEMDESC), e como convidados os estagiários:14

Bruna Stefany Dornelas e Euclides Francisco da Rocha Júnior. Ainda presentes,15

Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC, e Larissa Carolina Barros16

Menezes – Chefe da Divisão dos Conselhos ligados à Área Social. Após constatar o17

quorum, o presidente deu boas vindas a todos, ressaltando a presença dos dois18

estagiários de serviço social na presente reunião. Iniciou com o primeiro ponto de19

pauta: "Pré- Conferência Regional em Paracatu” e diante a manifestação de alguns20

conselheiros foi questionado ao conselheiro e secretário da SEMDESC Gilmar a21

possibilidade de apoio financeiro para participação do Conselho, e o mesmo22

justificou não haver disponibilidade orçamentária no momento, vez que as23

orientações na Prefeitura são para contenção máxima de gastos. Alda questionou a24

importância dada ao controle social pelo poder público, e que o apoio necessário às25

atividades do Conselho não deveria estar elencado em contenções de gastos. Os26

presentes discutiram ainda a relevância da presença do município de Unaí, para além27

do alinhamento de informações, mas ainda para articulação na Conferência Estadual.28

Entre os conselheiros presentes, manifestaram interesse em participar da pré-29

conferência, Alda, Giovanini e Eudes. Gilmar comprometeu-se em realizar30

articulação com a administração visando a possibilidade de custear as despesas para a31
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participação dos interessados e ainda dos delegados eleitos na conferencia municipal.32

Segundo ponto de pauta “Apreciação dos Relatórios Mensais do SIM – SUAS; após a33

apresentação dos mesmos, foram questionados os números de atendimentos, os quais34

estão abaixo das metas pactuadas, e quais seriam os motivos: falta de estrutura35

logística (recursos humanos, transporte). Gilmar esclareceu a dificuldade de36

transporte, vez que quatro veículos foram encaminhados para leilão, pois estavam37

sem condições de uso, restando a SEMDESC apenas dois veículos para atendimento38

de todos os equipamentos, e quanto aos recursos humanos deve ocorrer o concurso39

público ainda neste ano. Ressaltou ainda, que a situação foi informada e documentada40

junto ao Secretário de Governo. Alda sugeriu que o Conselho reforce a necessidade41

de melhorar os atendimentos junto ao executivo, avalizando o pedido da SEMDESC.42

Gilmar durante a reunião fez contato com a assessoria do prefeito, a qual ficou de43

verificar a possibilidade de recebimento do CMAS pelo mesmo. Prosseguindo o44

presidente Giovanini colocou os relatórios em votação, sendo aprovados por45

unanimidade o documento, porém ressaltando o baixo número de atendimentos face à46

falta de condições de trabalho adequadas. Terceiro ponto de pauta “Plano de47

Acompanhamento e Fiscalização de Entidades e Organizações, bem como dos48

serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais para 2013/2014;”49

Giovanini passou a leitura de proposta formulada pela Comissão de50

Acompanhamento Fiscalização de Entidades e Organizações de Assistência Social,51

que após discutido foi aprovado por unanimidade. “ Informes Gerais”, a conselheira52

Neuzira questionou a falta de comunicação aos conselheiros por ocasião da reunião53

com a equipe da PCH Unaí Baixo, salientando a importância das informações54

chegarem a tempo evitando situações desagradáveis e prejudiciais as funções do55

Conselho. Giovanini colocou a plenária a necessidade urgente de eleição de vice56

presidente, vez que o mesmo encontrava-se faltoso a várias reuniões, e em votação57

foi eleita para o cargo a conselheira Lucidalva. Giovanini salientou a necessidade de58

comunicar o segmento representado pelo vice presidente substituído, para indicação59

de um novo representante, bem como realizar um levantamento se mais alguma60

representação encontra-se faltosa para tomada das providências cabíveis. Colocada a61

necessidade de análise de pedido de inscrição do CEPASA foi agendada reunião da62
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Comissão Permanente de Análise e Pedido de Inscrição de Entidades, Serviços,63

Programas, Projetos e Benefícios de Assistência Social, para o dia dezoito de64

setembro às oito horas. O presidente Giovanini falou ainda da necessidade de65

realização das visitas à rede socioassistencial previstas no Plano de66

Acompanhamento, sendo decidida a instituição de comissões provisórias quais sejam:67

Neuzira, Eudes e Daniel, visitarão CADúnico, Associação Natal Justino da Costa e68

Casa Lar; Lucidalva, Giovanini e Rúbia, visitarão Abrigo Frei Anselmo, CRAS Pólo69

3 e CREAS; e Alda, Vanilda e Bárbara que visitarão CRAS Pólo 1 e 2, Associação70

Mão Amiga e APAE. Sem mais a tratar, o presidente Giovanini de Bosco Rosa71

Santos encerrou a reunião, agradecendo a presença e todos, e eu, Isabel Aparecida72

Cruz Randi, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os presentes.73

ENCERRAMENTO: 10h40min.74
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