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ATA DA DUCENTÉSIMA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO1

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA DIA VINTE E QUATRO2

DE JULHO DE 2014, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO3

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA-SEMDESC. HORÁRIO: 14h20min.4

QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Lucidalva Barreto dos5

Santos (representante da sociedade civil – Núcleo dos Assistentes Sociais); Bárbara Monteiro Couto6

(Representatividade da Sociedade Civil – Natal Justino da Costa); Daniel Furtado Lemos7

(representante do governo - SESAU); Valdir Pereira da Silva (representante do governo -8

SEMDESC); Severina Alda de Aguiar (representante da sociedade civil - Núcleo dos Assistentes9

Sociais); Elizênia Gomes Camacho (representação entidade assistencial - Associação Mão Amiga -10

titular); Maria Geralda Araújo (representante do governo – Fazenda); Eudes Barbosa da Costa11

(representante do governo - Gabinete). Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da12

SEMDESC; e Larissa Carolina Barros Menezes, Chefe da Divisão dos Conselhos ligados à Área.13

Constatado o quorum, a presidente deu boas vindas a todos, solicitando a leitura da ata da reunião14

anterior, que após lida foi aprovada pelos presentes. Iniciando com a pauta do dia: "Aprovação do15

Plano de Ação do MDS 2014". Lucidalva passou a leitura do referido documento, sendo16

esclarecidas item por item as dúvidas, pela técnica da SEMDESC, Isabel. Após as colocações17

pertinentes passou-se a aprovação do Plano de Ação 2014, tendo sido aprovado da seguinte forma:18

Eudes (aprova); Lucidalva (aprova); Bárbara (aprova); Valdir (aprova); Elizênia (aprova); Maria19

Geralda (aprova); e Daniel (aprova). Seguindo a pauta em "Informes Gerais", Severina Alda20

reafirmou a papel fiscalizador do CMAS junto ao Cadastro Único, e falou de situação de cadastro21

de pessoas que estão fora do público alvo, inclusive funcionários daquele equipamento, e ainda a22

atuação direta do mesmo na implementação de moradias na zona rural, quando na verdade o seu23

papel restringe-se a atualização de dados e alimentação do sistema. Diante o exposto, Eudes sugeriu24

uma visita urgente ao Cadastro Ùnico, com vistas a averiguar esta situação, sendo decidido que a25

mesma será feita pela Comissão de Monitoramento e Avaliação (Neuzira, Severina Alda, Rúbia e26

Eudes). Ainda na oportunidade, Severina Alda passou a leitura de uma carta advinda da Associação27

do PA São Miguel, onde os moradores relatavam cobrança de taxas em nome do Programa Minha28

Casa Minha Vida, com envolvimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Lucidalva ressaltou29

que as denúncias são graves, e que o CMAS não vai se omitir diante tal, no entanto torna-se urgente30

a reativação do Conselho de Habitação, vez que os problemas têm sido recorrentes. Severina Alda31

passou a leitura de outra carta onde moradores das imediações do Bairro Canaã relatavam cobranças32

de taxa de realização de cadastro também em nome do Programa Minha Casa Minha Vida, e que foi33

procurada por uma usuária que relatou o envolvimento do Padre Simoníades e Padre Luís. Relatou34

ainda que em consulta via telefone ao Ministério das Cidades, estes desconhecem qualquer35

iniciativa neste sentido, não havendo nenhum projeto aprovado para o município de Unaí. Maria36
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Geralda reforçou ainda, que não existe no momento, nenhuma proposta da Prefeitura junto ao37

Ministério. Severina Alda ressaltou que a situação torna-se ainda mais grave quando atinge famílias38

de baixa renda e vulneráveis, informou ainda que solicitou junto ao Ministério das Cidades um39

documento afirmando que não existem projetos aprovados para o município. Diante a gravidade da40

situação Lucidalva propôs a realização de reunião extraordinária, sendo acatado por todos, e o41

agendamento de reunião para o próximo dia trinta e um, às treze horas, convidando os envolvidos42

para esclarecimentos, sendo Padre Simoniades, Padre Luís, Presidente da Associação do Bairro43

Canaã, Caixa Econômica e o vereador Paulo do SAAE e ainda convidar a Defensoria Pública e o44

Jurídico da Prefeitura. E outra reunião para o mesmo dia às quatorze horas, com o presidente do45

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Caixa Econômica, a presidente e os membros do Conselho46

Fiscal da Associação do PA São Miguel e ainda o gestor do Cadúnico. Desse modo, a presidente47

encerrou a reunião agradecendo a presença de todos, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa48

ata que será lida e aprovada por todos os presentes em reunião. ENCERRAMENTO:15h30min.49


