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ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

DEZ DE AGOSTO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h46min. 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); Magda Pereira Santana 7 

(representante do governo – SEGOV); Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da 8 

sociedade civil – Psicólogos); Geovane Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ); 9 

Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Associação Mão 10 

Amiga); Rhaíza Fernanda Mendes (representante do governo – Gabinete; e Lucélia Gomes 11 

Soares (representante da sociedade civil – APAE). Como convidados José Geraldo Ramos, 12 

presidente da Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – AUDEC, Matheus 13 

Fernandes Gonçalves, membro da AUDEC e Sílvio Pereira Cardoso Júnior, Diretor de 14 

ressocialização da Penitenciária Agostinho Oliveira Júnior – PAOJ.  Presente ainda, Isabel 15 

Aparecida Cruz Randi, técnica da SEMDESC. A presidente Simone iniciou cumprimentando à 16 

todos, e solicitando que a vice presidente Marli esclarece-se a mudança da pauta anteriormente 17 

enviada. Marli explicou que a Associação Unaiense – AUDEC solicitou a participação na reunião 18 

para apresentação do Projeto . Passando a palavra aos convidados da AUDEC, Matheus explicou 19 

que o foco principal do projeto é a ressocialização do reeducando do sistema prisional através do 20 

desenvolvimento de atividades laborativas. Que a AUDEC coordenaria as ações administrativas, 21 

pedagógicas e de produção e o poder executivo municipal seria o provedor da matéria prima, qual 22 

seria o material necessário para confecções de guias urbanas, blocos e outros; e confeccção de 23 

roupas, bem como o subsídio remuneratório a ser repassado ao reeducando, através de parceria com 24 

o Estado. Sílvio, diretor de ressocialização da PAOJ ressaltou a importância da proposta para a 25 

preparação do reeducando para a reinserção comunitária do mesmo quando tiver cumprido sua 26 

pena, e principalmente o benefício à sociedade em geral. Geraldo, presidente da AUDEC, 27 

esclareceu que a Associação foi criada visando o envolvimento em ações afetas às questões e 28 

vivências socialmente vulneráveis da comunidade. Matheus solicitou a manifestação do CMAS 29 

quanto à importância e o interesse público da proposta apresentada. Os conselheiros corroboraram 30 

com a importância da proposta de ressocialização do reeducando do sistema prisional, no entanto 31 

esclareceu-se que quanto ao interesse público este dependeria de audiência pública ou instrumento 32 

similar para ouvir a população do município em geral a respeito. A conselheira Lucélia explicou 33 

que ao CMAS a princípio caberia entender através de solicitação de inscrição, se a AUDEC seria 34 

entidade de assistência social, o que se daria mediante o entendimento de que desenvolveriam 35 

ações, programas, projetos e benefícios de forma planejada, contínua e permanente. Matheus 36 
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informou que a AUDEC já estaria se organizando para solicitação de inscrição junto ao CMAS. A 37 

presidente Simone reafirmou a importância de ações que contribuam com o processo de 38 

ressocialização do reeducando, uma vez que acreditava que o alcance social se estenderia à toda 39 

sociedade. Agradeceu a presença dos convidados que em seguida retiraram-se da reunião. Em 40 

seguida Simone passou a apresentação do Relatório Semestral do Sistema de Informação – 41 

SIMSUAS – MG 1º Semestre de 2017 (janeiro a junho).  Após discussões e esclarecimentos 42 

pertinentes, Simone colocou a aprovação o Relatório Semestral do Sistema de Informação – 43 

SIMSUAS – MG - 1º Semestre de o qual foi aprovado da seguinte forma: Cláudia (aprovou), 44 

Geovane (aprovou), Magda (aprovou), Marli (aprovou), Simone (aprovou), Fábio (aprovou), Rhaíza 45 

(aprovou), Rosilene (aprovou) e Lucélia (aprovou). Seguindo a pauta Simone passou a 46 

recomposição das Comissões Temáticas. Diante a dificuldade de membros presentes na reunião em 47 

número suficiente para recompor todas as Comissões Simone propôs enviar por email à todos os 48 

conselheiros, sendo titulares e suplentes, para que estes se manifestassem, e a recomposição se 49 

efetivasse  em reunião posterior. Os conselheiros concordaram, marcando reunião extraordinária 50 

para o dia 17 de agosto às 8h30min. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e 51 

eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e aprovada por todos os presentes. 52 

ENCERRAMENTO: 15h10min.  53 


