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ATA DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO1

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA TREZE DE2

NOVEMBRO DE 2014, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO3

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h17min.4

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

Santos (representante da sociedade civil – Núcleo dos Assistentes Sociais - titular); Severina Alda6

Aguiar (representante da sociedade civil – Núcleo de Assistentes Sociais – suplente); Gilmar Lima7

(representante do governo - SEMDESC); Maria Martins Silva Gomes (representante da sociedade8

civil – Natal Justino da Costa); Ilma Costa Marques (representante da sociedade civil - Associação9

Mão Amiga); Júnia Graciele Ribeiro Mendes (representante do governo - SESAU) Eudes Barbosa10

da Costa (representante do governo - Gabinete), Clarice José Pires (representante da sociedade civil11

- APAE); Lucilena Nunes de Araújo (representante do governo – SEMED) e Neuzira Cardoso12

Otoni (representante da sociedade civil – Psicólogos). Ainda presentes, Isabel Aparecida Cruz13

Randi, técnica da SEMDESC, Larissa Carolina de Barros Menezes, Chefe da Divisão dos conselhos14

e Kamilla Sousa Sales, Assessora Especial de Gabinete a serviço da SEMDESC. Lucidalva iniciou15

a reunião agradecendo a presença de todos, passando ao primeiro ponto de pauta “Aprovação dos16

relatórios SIM/SUAS do mês de outubro”, na oportunidade a conselheira Neuzira reiterou a17

necessidade de visita ao CREAS, que ficou acordado na última reunião, porém ainda não teria sido18

possível realizá-la. Ressaltou ainda a necessidade de uma análise mais aprofundada dos dados, a19

qual seria realizada pela Comissão de Análise de Instrumentos Legais. Após análises os relatórios20

da Proteção Social Básica, da Proteção Social Especial, bem como o saldo financeiro do Piso21

Mineiro no valor de R$ 89.909,09 (oitenta e nove mil novecentos e nove reais e nove centavos)22

passaram para votação, sendo aprovados da seguinte forma: Eudes (aprovou); Gilmar (aprovou);23

Júnia (aprovou); Maria (aprovou); Lucidalva (aprovou); Ilma (aprovou); Lucilena (aprovou);24

Clarice (aprovou) e Neuzira (aprovou). Em seguida passou ao segundo ponto de pauta25

“Apresentação de Relatório da Comissão de Análise dos Planos de Assistência Social das PCH’s”,26

a conselheira Severina Alda procedeu a leitura do relatório da comissão após análise do PAS da27

PCH Bebedouro. Lucidalva esclareceu que a referida Comissão está sobrecarregada de trabalho28

diante aos quatro empreendimentos que estão em andamento na região. Falou ainda da reunião29

realizada na cidade de Uruana de Minas, com representantes do CMAS daquela cidade e da técnica30

do CEAS, Rosalice Tassar, e que em seguida a referida reunião, realizaram visita ao local do31

empreendimento. Lucidalva sugeriu que quanto ao documento analisado as pontuações ora32

levantadas pela Comissão fossem encaminhadas ao CEAS, sendo acatado por todos. Em informes33

gerais, Lucidalva solicitou a leitura da ata da Comissão que analisou os documentos entregues pela34

Associação dos Produtores do Projeto de Assentamento – PA - Barreirinho que traziam denúncias, a35

qual foi procedida pela conselheira Clarice, membro da referida Comissão. Após a leitura, as36



2

conselheiras Clarice e Severina Alda ressaltaram a gravidade das denúncias apresentadas, vez que37

envolvem vários órgãos, inclusive nomeando envolvidos, perpassando ainda boletins de ocorrências38

envolvendo diversas ameaças. Diante a gravidade dos fatos a Comissão sugeriu encaminhar os39

documentos recebidos, juntamente com ofício explicando a situação e solicitando providências, ao40

Ministério Público e ao Ministério das Cidades, sendo aprovada da seguinte forma: Gilmar41

(aprovou); Júnia (aprovou); Maria (aprovou); Lucidalva (aprovou); Ilma (aprovou); Lucilena42

(aprovou); Clarice (aprovou); Neuzira (aprovou) e Eudes (desaprovou). Passando a leitura dos43

ofícios recebidos, Lucidalva leu ofício da União dos Conselhos Regionais dos Conselhos44

Municipais de Assistência Social – URCMAS informando o cancelamento de reunião. Ainda em45

informes gerais o conselheiro e secretário Gilmar informou a concessão de 119 (cento e dezenove)46

auxílios natalidades. Lucidalva sugeriu o envio de ofício ao gestor do Programa Bolsa Família47

solicitando o saldo do repasse do IGD-BF para apresentação de utilização dos 3% destinados ao48

Conselho. Lucidalva questionou ao secretário Gilmar as providências referentes as notificações do49

MDS-FNAS quanto as pendências na prestação de contas de 2012 e a aplicação de recurso nos anos50

de 2006 e 2007, sendo informado que a Secretaria de Planejamento estaria tomando as providências51

necessárias. Lucidalva ressaltou a ausência de informações e posicionamento da administração52

municipal ao CMAS com relação ao exposto. Dessa forma Severina Alda sugeriu o envio de ofício53

a administração solicitando um posicionamento, e na inexistência de retorno o CMAS comunicará54

ao MDS a situação, sendo acatado por todos. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a55

reunião agradecendo a presença de todos, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que56

será lida e aprovada por todos os presentes em reunião. ENCERRAMENTO:15h11min.57


