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ATA DA CENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO1

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA2

DIA DEZ DE OUTUBRO DE 2013, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL3

DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO:4

08h30min. 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); Daniel Furtado Lemos (representante do governo7

- Secretaria Municipal da Saúde); Eudes Barbosa da Costa (representante do governo8

- Gabinete); Vanilda Martins de Melo Duarte (representante da sociedade civil –9

Abrigo Frei Anselmo) Neuzira Cardoso Otoni (representante da sociedade civil -10

Representante dos Psicólogos); Lucidalva Barreto dos Santos (representante da11

sociedade civil – Núcleo de Assistentes Sociais); Gilmar da Silva Lima12

(representante do governo - SEMDESC); Rubia Janaína da Silva Rodrigues13

(representante da sociedade civil - APAE) e Valdir Pereira da Silva (representante do14

governo - SEMDESC), como convidados os estagiários: Bruna Stefany Dornelas e15

Euclides Francisco da Rocha Júnior. Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz Randi,16

Thaís Pereira Souza da Costa, Técnicas da SEMDESC e Larissa Carolina Barros17

Menezes – Chefe da Divisão dos Conselhos ligados à Área Social. Após constatar o18

quorum, o presidente deu boas vindas a todos e solicitou que iniciasse com primeiro19

ponto de pauta. A conselheira Lucidalva, antes de iniciar a pauta, informou sobre o20

falecimento do antes conselheiros, Andre Cota Andrade, que também foi técnico do21

Creas de Unaí-MG, no ano passado. Após, iniciou-se com o primeiro ponto de pauta:22

"Relatório SIM SUAS do mês de setembro/2013", o qual foi apresentado pela técnica23

da SEMDESC, Isabel e posteriormente repassado à análise dos conselheiros24

presentes. Após passou-se por votação, sendo: Lucidalva (aprovou), Vanilda25

(aprovou), Neuzira (aprovou), Giovanini (aprovou), Eudes (aprovou), Daniel26

(aprovou), Gilmar (aprovou) e Rubia (aprovou). Isabel informou que quanto ao27

recurso referente ao Piso Mineiro, este ainda não foi utilizado, estando em processo28

de licitação os bens que comporão o benefício natalidade. Giovanini lembrou sobre o29

vencimento do prazo para entrega dos relatórios trimestrais pelas entidades inscritas30

no CMAS, Isabel mencionou que os relatórios estão sendo entregues à gestão, porém31
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que, como demanda deste conselho, haverá de ser analisado também pelo CMAS.32

Lucidalva considera ser importante os relatórios serem analisados via comissão.33

Desse modo, a comissão permanente de fiscalização, monitoramento e avaliação,34

composta pelos seguintes conselheiros: Neuzira Cardoso Otoni, Severina Alda de35

Aguiar e Lucidalva Barreto dos Santos, realizará análise dos presentes relatórios. O36

conselheiro Giovanini também se dispôs a participar dessa análise. Quanto, ao37

beneficio natalidade, o qual será financiado também pelo Estado, com uso do recurso38

do Piso Mineiro, Thaís, sugeriu que a Comissão permanente de acompanhamento dos39

benefícios socioassistenciais, realize, junto a gestão, estudo e proposição para a40

execução deste benefício no município. Giovanini questionou quanto a execução do41

Programa da Saúde, Mães de Minas, se não haveria duplicidade na questão do42

beneficio natalidade. Daniel explicou que existem ações que são acompanhadas pela43

saúde, inclusive com encaminhamento para benefício em pecúnia, porém a famílias44

beneficiadas com o Programa Bolsa Família - PBF. Lucidalva explicou que este45

beneficio é previsto para famílias beneficiárias do PBF, porém quanto ao Mães de46

Minas, houve tentativa de trabalho junto ao Cadastro Único, mas que até o momento47

sabe-se que apenas há acompanhamento da gestante via ligações telefônicas. Dessa48

forma ficou assim agendada as reuniões das presentes comissões: Comissão49

Permanente de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação, dia vinte e um de outubro50

às oito horas na sede da SEMDESC. Comissão Permanente de Análise de51

Instrumentos legais e Benefícios socioassistenciais, junto com a gestão e técnicos dos52

Cras, dia vinte e um às treze horas na sede da SEMDESC. O conselheiro Gilmar e53

também gestor da assistência social no município, pediu para ausentar-se uma vez54

que necessita tomar providencias para ida dos delegados de Unaí à 10ª Conferencia55

Estadual de Assistência Social de Minas Gerais. Passando para o segundo ponto de56

pauta"Censo SUAS 2013", Thaís, explicou que o questionário deverá ser respondido e57

repassado via sistema eletrônico até o dia treze de dezembro deste corrente ano. Os58

conselheiros optaram por responde-lo na próxima reunião ordinária. Terceiro ponto59

de pauta "Plano de Acompanhamento e Fiscalização 2013/2014", foi mencionado60

que este foi avaliado anteriormente e devendo apenas iniciar o processo de visitas61

elaborado em cronograma. Lucidalva esclareceu que as comissões já se organizaram62
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distribuindo, as visitas as entidades inscritas em três comissões, porém falta agendar63

as visitas. Desse modo as visitas serão agendadas entre os conselheiros e comunicado64

à Secretaria Executiva para agendamento do carro. Quarto ponto de pauta "Trabalhos65

das Comissões (Retorno dos Relatórios de Atividades)", Thaís questionou ao66

conselho quanto a devolutiva às entidades de seus Relatórios de Atividade ano 2012,67

pois havia questões a serem analisadas e deliberadas em reunião. Giovanini disse68

ainda que a comissão de avaliação de pedidos de inscrição se reuniu para análise do69

pedido de inscrição do CEPASA, solicitando assim, para chefe dos conselhos, a ata70

que define parecer sobre o pedido. Desse modo, Giovanini leu o parecer aos demais71

membros, o qual sugere a plenária o indeferimento do pedido, visto que não há72

vinculação da proposta junto a política de assistência social, vinculado ao sistema73

único. Assim, após leitura do parecer e demais interlocuções, passou-se por votação:74

Valdir (pelo indeferimento), Daniel (pelo indeferimento), Eudes (pelo indeferimento,75

com apoio a orientação), Giovanini (pelo indeferimento), Neuzira (pelo76

indeferimento), Vanilda (pelo indeferimento), Lucidalva (pelo indeferimento) e77

Rubia (pelo indeferimento). Desse modo, passou-se aos Relatórios de atividades ano78

2012. Giovanini explicou que os relatórios foram analisados, sendo solicitado às79

entidades Associação Natal Justino da Costa e Associação Mão Amiga, alteração nos80

mesmos. Quanto aos demais relatórios, os mesmos foram analisados sem maiores81

especificações.  Thaís lembrou sobre o pedido da APAE que solicitou a inclusão em82

sua inscrição de entidade de Defesa e Garantia de Direitos além de atendimento.83

Nesse sentido, após análise do pedido o conselho deliberou pelo deferimento do84

pedido, devendo ser encaminhado à entidade novo certificado com a inclusão da85

Defesa e Garantia de Direitos. Quanto a Associação Mulher Trabalhadora, sua86

inscrição e acompanhamento por parte deste CMAS fica cancelada, tendo em vista87

que a mesma comunicou do encerramento de suas atividades, sendo extinta enquanto88

instituição, a partir da decisão de seus membros. Referente ao quinto ponto de pauta89

"Consideração sobre o Concurso", Giovanini procedeu a uma retrospectiva da ação90

do Conselho frente a questão, explicando aos conselheiros que esteve juntamente91

com outros membros deste conselho: Severina Alda, Lucidalva e Neuzira, com o92

senhor prefeito, tratando da necessidade urgente de realização de concurso público e93



4

principalmente a continuidade de serviço até a realização deste. Porém diante a94

ausência de posicionamento do Poder Público, o Conselho através dos mesmos95

conselheiros, e mediante  a convocação dos últimos aprovados no processo seletivo,96

procurou a Promotoria que após os argumentos e informações apresentadas,97

apresentou sugestão de prorrogação dos contratos e suspensão da convocação. No98

entanto a promotora que atendeu aos conselheiros estava em substituição, e com o99

retorno do promotor titular, este fez novas considerações, e que dessa forma sugerem100

que o CMAS procurem novamente a promotoria, para reafirmar os argumentos de101

continuidade do serviço, tal sugestão foi acatada por todos, ficando ainda decidido102

que caso não haja uma resposta efetiva da promotoria que o conselho irá procurar o103

judiciário. Como sexto ponto de pauta "10ª Conferência Estadual de Assistência104

Social de Minas Gerais", Larissa passou aos presentes que entrou em contato com os105

delegados eleitos, sendo confirmado a presença da maioria, faltando apenas, o Senhor106

Aldarlem, representante dos usuários, e o conselheiro Daniel, representante de outras107

secretarias. Quanto ao transporte este será contratado, para levar os seis delegados,108

sendo que na próxima semana essa secretaria executiva confirmará o horário e dia a109

sair de Unaí-MG. Frente aos "Informes Gerais", Lucidalva lembrou ao CMAS quanto110

a luta pelo espaço próprio e adequado do conselho, que está sendo dividido111

atualmente com outro setor, o que prejudica o andamento dos trabalhos e ainda112

expondo o trabalho deste conselho a pessoas fora das questões éticas discutidas em113

reuniões. Nesse sentido, enquanto conselheira pede providencias, tendo em vista a114

importância do espaço próprio do conselho. Desse modo, Giovanini ratifica a115

necessidade da implementação do espaço físico próprio do conselho, com recursos116

humanos necessários para seu funcionamento. Assim, decide-se pelo envio de oficio117

à gestão, solicitando providencias. Nada mais a tratar, o presidente Giovanini de118

Bosco Rosa Santos encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu, Thaís119

Pereira Souza da Costa, lavrei essa ata que será lida e aprovada por todos os120

presentes. ENCERRAMENTO: 10h55min.121


