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 ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 1 

DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DE UNAÍ-MG, 2 

REALIZADA NO DIA DEZESSETE DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA 3 

MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEMDESC. 4 

HORÁRIO: 08h30min. Constatada a presença dos conselheiros (as): Rhayza Fernanda Mendes 5 

(representante do poder público – AMCSRP – titular); Severina Alda Aguiar (representante 6 

sociedade civil-CRESS-suplente), Marli Rodrigues Xavier (representante da sociedade civil-Abrigo 7 

Frei Anselmo - titular),Geovane Martins Ferreira(representante do poder público-SMF-8 

titular),Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil-CRP-MG-9 

suplente),Nilma Vieira (representante da sociedade civil-Casa do caminho - titular),Claudia Maria 10 

de Oliveira -representante da SEMDESC-titular.A pauta da presente reunião visa a apreciação do 11 

CMAS sobre a capacitação a ser realizada em Recife nos dias 22 e 23 de maio de 2017, com a 12 

temática :Diálogo Nacional sobre a Convivência Familiar e Comunitária de Crianças e 13 

Adolescentes, solicitada pela conselheira Severina Alda Aguiar.Cabe salientar que,aproveitando o 14 

evento a conselheira Severina Alda terá  um encontro com os conselheiros Municipais de 15 

Assistência Social do Recife no dia 24 de maio e nos dias 26 e 27 realizará um estágio com a equipe 16 

técnica do Lar do Neném, oportunizando a troca de experiências e vivências práticas acerca do 17 

trabalho de acolhimento da criança e do  adolescente.A conselheira Rhayza fez a leitura do 18 

documento apresentado por Severina Alda, constando orçamento e descrição da 19 

capacitação,justificando a relevância  do evento.Marli ressaltou a viabilidade financeira para custear 20 

tal proposta.Severina Alda afirma que pesquisou acerca da utilização de recursos do IGD SUAS. 21 

Simone destaca que a proposta poderia ser ampliada para demais conselheiros e técnicos envolvidos 22 

no trabalho com Crianças e Adolescentes. Marli ressalta a importância da capacitação para o 23 

desenvolvimento do trabalho, contudo a escassez de recursos impossibilita o investimento dos 24 

profissionais no momento. Severina Alda defende sua participação no evento. Levantou-se a 25 

possibilidade de utilizar o recurso IGD PBF. Constatada a viabilidade, passou-se para aprovação 26 

dos conselheiros presentes. Marli salienta que se faz necessário o repasse imediato das informações 27 

e conhecimentos adquiridos na capacitação para os profissionais que trabalham com o público-alvo. 28 

Fez-se necessário convocar esta reunião extraordinária visto que a pauta apreciada foi assunto de 29 

informe geral na reunião ordinária anterior, realizada do dia 11 de maio de 2017. Marli (aprova), 30 

Geovane (aprova), Rayza (aprova), Severina Alda (aprova), Nilma (aprova), Simone (aprova), 31 

Cláudia se absteve do voto por ser gestora do recurso apreciado. 32 

Eu, Simone da Silva Camargo Ferreira lavrei essa ata que será lida e aprovada. 33 

ENCERRAMENTO: 09h30min. 34 


