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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

TREZE DE JULHO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h45min. 4 

QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a presença dos conselheiros (as): Cláudia Maria de 5 

Oliveira (representante do governo – SEMDESC); Marli Rodrigues Xavier Brito Araújo 6 

(representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo - suplente); Severina Alda de Aguiar 7 

(representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); Magda Pereira Santana (representante do 8 

governo – SEGOV); Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil – 9 

Psicólogos); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da 10 

Costa); Geovane Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ); Rosilene Cordeiro 11 

Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga); e Joana D’arc 12 

Aparecida de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – CEM). Como convidados 13 

Guilherme Pereira da Silva Ribeiro, Chefe da Divisão de Segurança Alimentar; Juarez de Melo, 14 

representante do Setor de Projetos e Convênios da Prefeitura; Carlos Souza Martins, presidente da 15 

Cooperativa de Agricultores Familiares - COOPERAGRO; e Luiz de França Martins, agricultor 16 

familiar. Presente ainda, Isabel Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC. A presidente Simone, 17 

iniciou a reunião cumprimentando a todos. Passando para a pauta da reunião, Adesão ao Programa 18 

de Aquisição de Alimentos – PAA. Juarez esclareceu que tratava-se de proposta inovadora pelo fato 19 

de o município de Unaí estar sendo considerado membro da Região do Entorno – RIDE, e que 20 

apesar de a princípio a proposta ser de valor modesto, seria importante para o município aderir com 21 

vistas a vislumbrar propostas futuras. Guilherme explicou que o Programa seria similar ao PAA já 22 

executado pelo município, a diferença seria que a intermediação com o produtor seria de entidade 23 

cooperativa, neste caso, a Cooperativa de Agricultores Familiares – COOPERAGRO de Unaí. 24 

Sendo o valor do Projeto R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) anual para beneficiamento de 10 (dez) 25 

produtores da agricultura familiar. Simone questionou qual o critério utilizado pela 26 

COOPERAGRO na seleção dos dez produtores selecionados. Carlos esclareceu que foi realizada 27 

reunião com os cooperados onde avaliou-se a capacidade produtiva de cada um. Simone falou da 28 

preocupação de o CMAS não ter a especificidade do Conselho Municipal de Segurança Alimentar – 29 

COMSEA na competência do controle e fiscalização, e que estando este inativo, o referido 30 

Conselho colocava-se como uma alternativa. Carlos explicou que a Cooperativa dispunha de 31 

assessoria da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha para padronização e qualidade dos 32 

produtos. Severina Alda falou da preocupação em deliberar sobre a proposta sem tempo hábil para 33 

análise, uma vez que o prazo final para preenchimento no sistema seria até o dia seguinte. 34 

Guilherme apresentou os documentos da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB que 35 

tratava das orientações e critérios. Após discussões e esclarecimentos pertinentes, Simone colocou a 36 



2 
 

adesão ao PAA para votação, a qual foi aprovada da seguinte forma: Severina Alda (absteve), 37 

Cláudia (aprovou), Geovane (aprovou), Magda (aprovou), Marli (aprovou), Simone (aprovou), 38 

Nilma (aprovou), e Rosilene (aprovou). Após a votação Simone deixou os convidados à vontade 39 

para que caso desejassem, ausentarem-se da reunião. Em seguida Simone, passou ao ponto de pauta 40 

acerca da apreciação do Relatório da Conferência a ser enviado para SEDESE, procedendo à leitura 41 

do mesmo. Severina Alda demonstrou preocupação com o despreparo para a leitura do regimento 42 

interno na Conferência, e que sendo este um documento norteador deveria haver mais cuidado com 43 

sua leitura, e ainda a preocupação em evitar-se constranger a pessoa que faz a leitura, que sendo 44 

despreparada é exposta a cometer erros que lhe são alheios, uma vez que não foi preparada. E ainda 45 

a falta de compromisso dos conselheiros, enquanto colegiado, uma vez que não houve adesão de 46 

todos. Simone falou de sua percepção acerca da postura dos técnicos dos equipamentos 47 

direcionados à facilitação dos grupos temáticos na Conferência, quando observou a ausência de 48 

comprometimento dos mesmos, que refletiu-se nos trabalhos dos grupos, que apesar de proveitoso, 49 

as propostas poderiam ter sido mais qualificadas. Quanto ao planejamento das ações do CMAS os 50 

conselheiros presentes analisaram e acordaram em elencar as seguintes prioridades: leis de criação, 51 

regimento interno, comissões, destinação dos 3% do IGD – SUAS e Bolsa Família, e as propostas 52 

aprovadas na Conferência. Concordaram ainda em recompor as Comissões Permanentes e 53 

Temporárias na próxima reunião ordinária, dia 10 de agosto, e com relação à situação dos técnicos 54 

referida na avaliação da Conferência decidiram reunir com os mesmos no mesmo dia logo após a 55 

reunião ordinária. Em informes gerais, Marli, conselheira e coordenadora do Abrigo Frei Anselmo 56 

informou que juntamente com representantes de outras entidades de acolhimento estiveram no 57 

Fórum Regional realizado em João Pinheiro e que ficaram otimistas com as propostas do governo 58 

do estado para apoio às instituições. Ainda em informe gerais, foi apresentado Ofício nº 1212/2017 59 

da SEDESE, o qual informava a realização do módulo do Capacita SUAS “Introdução ao Exercício 60 

do Controle Social do SUAS”, sendo necessária a indicação de dois conselheiros representantes da 61 

sociedade civil para participação. Após discussões foram indicadas as conselheiras Nilma Vieira de 62 

Jesus e Joana D’arc Aparecida Oliveira Machado. Nada mais havendo a tratar, a presidente 63 

encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e aprovada por 64 

todos os presentes. ENCERRAMENTO: 16h10min.  65 


