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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

DEZOITO DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h40min. 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); Evaldo José da Silva (representante do 7 

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

Psicólogos); Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo – Gabinete); Joana D’arc 9 

Aparecida de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – CEM); Lucélia Gomes 10 

Soares (representante de entidades de Pessoas com Deficiência - APAE); Nilma Vieira de Jesus 11 

(representante da sociedade civil – Associação Natal Justino da Costa - Casa do Caminho); 12 

Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Mão Amiga); e 13 

Geovane Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ).  Como convidado, Júnior César 14 

Melo Valadão e Patrícia Rocha Guimarães, estagiária de Serviço Social. A presidente Simone 15 

iniciou a reunião cumprimentando a todos, agradecendo a presença. Apresentou Júnior que 16 

participou como delegado da Conferência Estadual como representante de usuários. Júnior se 17 

apresentou relatando ser usuário do CRAS 2, onde participa de várias atividades. Quanto a 18 

Conferência Estadual Júnior falou ter gostado do evento, e que tinha ficado como suplente para a 19 

Conferência Nacional, bem como a presidente Simone que também foi eleita como suplente da 20 

representante da Regional da SEDESE de Paracatu. Simone ressaltou as manifestações em repúdio 21 

aos cortes orçamentários na área da Assistência Social, do estado de Minas Gerais, especialmente as 22 

representações de categorias de trabalhadores do SUAS. E que estaria havendo uma movimentação 23 

para uma grande manifestação na Conferência Nacional em dezembro. Os conselheiros presentes 24 

discutiram acerca da necessidade de manifestar-se diante a situação caótica que a cada dia se coloca 25 

mais absurda para o SUAS. Após algumas colocações quanto a forma mais efetiva de organizar-se 26 

Cláudia sugeriu entrar em contato com a União Regional dos Conselhos Municipais de Assistência 27 

Social - URCMAS, para uma mobilização regionalizada. Simone falou da necessidade de 28 

sensibilizar os usuários dos serviços quanto à gravidade da situação. Lucélia falou do trabalho da 29 

APAE junto à Escola de Pais. Marli sugeriu que a sensibilização de usuários poderia ser realizada 30 

nos equipamentos da rede socioassistencial. Sendo proposto que a Coordenação de Proteção Social 31 

Básica e o CREAS juntamente com a SEMDESC, se organizasse de modo a propiciar a discussão 32 

com os usuários. Quanto à participação da conselheira Simone e o usuário Júnior na Conferência 33 

Nacional, os presentes acordaram em oficializar junto à gestão a solicitação de provimento das 34 

despesas dos mesmos. Seguindo a pauta, Simone informou que o preenchimento pelo CMAS do 35 

Demonstrativo Sintético Financeiro de 2016 ficou sob a responsabilidade das conselheiras Marli e 36 
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Lucidalva, que teriam até o dia 31 de outubro para fazê-lo. Quanto ao Regimento Interno Simone 37 

questionou se a Comissão de Instrumentos Legais teria algum posicionamento. Os membros 38 

pontuaram a dificuldade de reunir-se. Ficando agendada reunião para o dia 23 de outubro às 13 39 

horas. Passando a pauta da Campanha de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de 40 

Crianças e Adolescentes, Simone falou da reunião realizada com os envolvidos, onde foi firmado o 41 

cronograma de realização. Simone pontuou a ausência de conselheiros envolvidos diretamente na 42 

Campanha, colocando a importância da participação de quem pudesse se envolver. Quanto à 43 

reunião a ser realizada no dia seguinte, com relação ao Plano Municipal de Enfrentamento à 44 

Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, os conselheiros discutiram e acordaram 45 

em aguardar o envio do documento finalizado para apreciação do CMAS. Passando aos informes 46 

gerais, Simone falou da X Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, a ser 47 

realizada em Brasília nos dias 24, 25, e 26 de outubro, quando participarão Vanilda, coordenadora 48 

das Casas Lares, e as conselheiras Cláudia, Rosilene e Simone. Cláudia informou ainda que o 49 

município foi visitado por representantes da Secretaria Nacional de Articulação Social, da 50 

Presidência da República, no dia 11 de outubro. Foi uma visita sem aviso prévio, que aconteceu na 51 

sede da Prefeitura, quando foi apresentado o Projeto: Estratégias e Práticas de Inovação Social 52 

como Vetor de Indução e Aperfeiçoamento das Políticas Públicas para o Cumprimento da Agenda 53 

2030. A proposta foi apresentada rapidamente, mas sendo focada na construção de estratégia para 54 

aperfeiçoamento das políticas públicas, com vistas a um novo modelo de gestão. Dessa visita ficou 55 

agendado um encontro em Brasília no dia 09 de novembro, no qual deverão participar dois 56 

conselheiros do CMAS. Após as pontuações ficou acordada a indicação das conselheiras Simone e 57 

Marli, e em alguma eventualidade que as impossibilite, ficaram na suplência os conselheiros 58 

Rhayza, Joana e Geovane. Em seguida o conselheiro e coordenador do Cadastro Único Evaldo 59 

passou a apresentação do Projeto de Inclusão Digital do Programa Bolsa Família, que após os 60 

esclarecimentos pertinentes foi aprovado da seguinte forma: Cláudia (aprovou), Geovane (aprovou), 61 

Evaldo (aprovou), Marli (aprovou), Simone (aprovou), Rhayza (aprovou), Lucélia (aprovou), 62 

Rosilene (aprovou) e Nilma (aprovou). Seguindo os informes foi comunicada a presença do 63 

Promotor da Infância e Juventude André Luiz Nolli Merrighi em reunião extraordinária a realizar-se 64 

no dia 31 de outubro, às 16 horas. Quanto ao CapacitaSUAS ofertado aos conselheiros, Joana ficou 65 

de enviar o material disponibilizado pela SEDESE por email para um estudo prévio, e posterior 66 

repasse das conselheiras que participaram. Logo após Cláudia passou para apreciação dos 67 

conselheiros o Demonstrativo Financeiro do Piso Mineiro do exercício de 2014, que após os 68 

esclarecimentos necessários foi aprovado da seguinte forma: Cláudia (aprovou), Geovane 69 

(aprovou), Evaldo (aprovou), Marli (aprovou), Simone (aprovou), Rhayza (aprovou), Lucélia 70 

(aprovou), Rosilene (aprovou) e Nilma (aprovou). Finalizando Simone informou as visitas 71 

realizadas as entidades da rede socioassistencial, tendo sido visitadas a Associação Mão Amiga, o 72 
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Centro Educacional do Menor - CEM, a APAE e a Casa do Caminho. Simone esclareceu que a 73 

proposta de acompanhamento seria de três etapas, sendo visita institucional, ouvidoria de usuários e 74 

troca de informações. Informou ainda a necessidade de reagendamento da visita ao Abrigo Frei 75 

Anselmo, que não ocorreu por ausência de quórum dos membros da Comissão, a qual ficou para o 76 

dia 06 de novembro, às 14horas. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a reunião, e eu, 77 

Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e aprovada pelos presentes. 78 

ENCERRAMENTO: 16h40min.  79 


