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ATA DA DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 1 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA 2 

SEIS DE NOVEMBRO DE 2015, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 15h23min. 4 

QUORUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Severina Alda de 5 

Aguiar (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); Elizênia Gomes Camacho 6 

(representante da sociedade civil – Mão Amiga); Gilmar Lima (representante do governo - 7 

SEMDESC); Neuzira Cardoso Otoni (representante da sociedade civil – Psicólogos); Nilma Vieira 8 

de Jesus (representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da Costa - titular); Lucidalva 9 

Barreto dos Santos (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); Clarice José Pires 10 

(representante da sociedade civil – APAE); Valdir Pereira da Silva (representante do governo – 11 

SEMDESC - suplente); e Eudes Barbosa da Costa (representante do governo – Gabinete). Presente 12 

ainda, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC. O presidente Gilmar Lima iniciou a 13 

reunião cumprimentando a todos, explicando ainda o caráter extraordinário da reunião. Passando ao 14 

ponto de pauta: “Análise do relatório de finalização do Plano de Assistência Social – PAS da PCH 15 

Mata Velha”, Lucidalva falou da reunião ocorrida com a representante do CEAS, Rosalice Tassar, 16 

membros dos CMAS de Unaí e Cabeceira Grande, e representantes do empreendimento. Na referida 17 

reunião foram discutidos os pontos levantados mediante a análise dos relatórios concluindo-se que 18 

foram cumpridas as propostas elencadas no PAS, porém sem prejuízo a isso foram levantados 19 

alguns pontos quanto à atuação do Posto de Atendimento Social, os quais foram repassados em 20 

reunião aos representantes do empreendimento. Severina Alda e Nilma acompanharam a 21 

representante do CEAS às visitas a alguns proprietários de terras diretamente atingidas.  Na ocasião 22 

foram informadas da intenção do empreendedor em adquirir uma nova área para a recomposição da 23 

mata, fato este que estaria gerando inquietação nos proprietários, e que segundo a representante do 24 

empreendimento Flávia Gourlat, estariam aguardando a autorização legal para tal, qual seja a 25 

licença de operação. Diante o fato apresentado, Lucidalva sugeriu comunicar ao CEAS que o 26 

CMAS estaria acompanhando a situação e seus desdobramentos. Os presentes concordaram, 27 

ficando decidido o envio de ofício, juntamente com cópia das atas das reuniões da comissão e da 28 

plenária.  Passando ao ponto de pauta “Piso Mineiro”, Severina Alda falou da participação na 29 

Conferência Estadual de Assistência Social, avaliando que o evento foi extremamente positivo. 30 

Falou ainda da informação obtida no evento com relação ao Piso Mineiro de que existiria uma 31 

proposta do governo estadual em redirecionar os recursos dos municípios que estejam com saldos 32 

em conta para municípios que estejam utilizando integralmente os seus recursos para a manutenção 33 

dos serviços pactuados. Questionado quanto à situação do município, Gilmar informou que foram 34 

licitados materiais para o fornecimento do auxílio natalidade. Ficou ainda de apurar o saldo em 35 

conta para otimizar o gasto conforme o Plano de Ação. Em informes gerais, Severina Alda 36 
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informou que o orçamento para o ano de 2016 já estaria na Câmara Municipal para aprovação, sem 37 

no entanto, ter sido enviado para apreciação dos conselhos setoriais. Na oportunidade falou ainda de 38 

informações de que os contratos dos servidores aprovados em Processo Seletivo não seriam 39 

renovados em boa parte. Gilmar explicou que infelizmente a informação procedia, sendo esta uma 40 

recomendação do Tribunal de Contas da União – TCU, uma vez que o percentual gasto em 41 

pagamento de pessoal estaria em quase 60% (sessenta por cento), extrapolando o legalmente 42 

permitido. Explicou ainda que o excesso se dava por expressiva queda na arrecadação, que vem 43 

ocorrendo como efeito da crise econômica que assola todo o país. Lucidalva argumentou que os 44 

equipamentos não poderiam continuar oferecendo os serviços à população com ausência dos 45 

profissionais que compõem as equipes de referência. Gilmar ressaltou que utilizou de toda 46 

argumentação possível para manter o serviço funcionando plenamente, no entanto não obteve êxito, 47 

sendo que os cortes nos gastos, através da não renovação dos contratos que se encerram no final do 48 

mês, atingiriam todas as secretarias da administração municipal.  Questionado quanto a posse dos 49 

aprovados no Concurso Público, informou que mesmo diante a dispensa de contratados não haveria 50 

previsão de provimento nos cargos. Diante os fatos, os conselheiros presentes decidiram procurar o 51 

poder executivo para discutir os prejuízos e desdobramentos desta ação. Sendo indicados os 52 

conselheiros Neuzira, Lucidalva, Clarice, Elizênia e Nilma, juntamente com o conselheiro e 53 

secretário Gilmar para tentativa de reunião na quarta-feira, dia 11/11/2015. Nada mais havendo a 54 

tratar, o presidente encerrou-se a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei essa ata que 55 

será lida e aprovada por todos os presentes. ENCERRAMENTO: 17h01min. 56 


