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ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTAGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

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

VINTE E QUATRO DE NOVEMBRO DE 2017, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 3 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 14h00min. 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); Elisa Regina Franco Mattos Ferreira (representante de entidades de Pessoas com 9 

Deficiência - APAE); Nilma Vieira de Jesus (representante da sociedade civil – Associação Natal 10 

Justino da Costa - Casa do Caminho); Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da 11 

sociedade civil – Mão Amiga - titular); Severina Alda de Aguiar (representante da sociedade civil 12 

– Assistentes Sociais) (e Geovane Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ). Como 13 

convidadas Lilian Rissi Cunha Matusita, controladora interna da administração municipal e Ilma 14 

Costa Marques, assistente social da Casa do Caminho. A presidente Simone iniciou a reunião 15 

cumprimentando a todos, agradecendo a presença. Passando ao primeiro ponto de pauta, a 16 

controladora Lilian falou aos conselheiros presentes a preocupação do poder público com a 17 

proximidade do encerramento das atividades da Casa do Caminho no final de dezembro. Esclareceu 18 

que o edital de chamamento público seria inevitável uma vez que a única entidade apta a dispensa 19 

seria apenas a própria Associação Natal Justina da Costa, atual mantenedora do serviço. Os 20 

presentes manifestaram a preocupação com a ausência de outra entidade apta a assumir o serviço. 21 

Após as discussões optou-se por reunir-se com as entidades inscritas no CMAS e sensibilizá-las 22 

para a importância da manutenção do serviço da Casa de Passagem Adulto, e os prejuízos do 23 

fechamento da Casa do Caminho, anteriormente à publicação do edital de chamamento público. 24 

Lilian explicou que o edital não poderá ser publicado antes da aprovação da lei orçamentária para 25 

2018, o que deverá ocorrer ainda no mês dezembro. A reunião com as entidades inscritas ficou 26 

marcada para o dia 12 de dezembro às 8 horas. Passando a pauta da Rede Cuidar, Cláudia gestora 27 

da SEMDESC informou aos conselheiros a adesão do município de Unaí com a contemplação da 28 

Associação Mão Amiga e as duas unidades de Casas Lares, sendo que cada uma deverá receber R$ 29 

30.000,00 (trinta mil reais) para o aprimoramento dos serviços. Quanto à devolutiva das visitas da 30 

Comissão de Inscrição e Acompanhamento, Simone falou da necessidade de elaboração de um 31 

instrumental de registro com vistas a padronizar os documentos, uma vez que as visitas são feitas 32 

por diferentes conselheiros. Severina Alda falou da importância de se utilizar as resoluções 33 

orientativas do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, para todas as comissões de 34 

trabalho. Passando ao relatório financeiro quadrimestral Simone informou que a gestão 35 

disponibilizou os meses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano. Passando os documentos 36 
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para análise da Comissão de Orçamento e Financiamento. Em informes gerais, Simone procedeu a 37 

leitura de ofício da Associação Mão Amiga informando a realização de capacitação interna 38 

direcionada aos cuidadores e auxiliares, através de um Plano de Capacitação para o ano de 2018. 39 

Em seguida fez a leitura de ofício do Abrigo Frei Anselmo convidando para a posse da nova 40 

diretoria da entidade no dia primeiro de dezembro.  Ainda em informes gerais, Cláudia falou do 41 

encontro na Secretaria Nacional de Articulação Social da Presidência da República, na cidade de 42 

Brasília no dia anterior, acerca do Projeto: Estratégias e Práticas de Inovação Social como Vetor de 43 

Indução e Aperfeiçoamento das Políticas Públicas para o Cumprimento da Agenda 2030. Avaliou 44 

que a proposta seria muito boa, mas os efeitos seriam à longo prazo, dependendo de mudanças 45 

macro estruturais que perpassem ações como a revisão do pacto federativo brasileiro. Finalizando 46 

os informes gerais, Cláudia informou a realização da solenidade de formatura dos participantes da 47 

capacitação da rede de atendimento a criança e ao adolescente em parceria com a CPFL 48 

Renováveis, através do Instituto Aliança, no dia seis de dezembro. Nada mais havendo a tratar, a 49 

presidente encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e 50 

aprovada pelos presentes. ENCERRAMENTO: 16h15min.  51 


