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ATA DA DUCENTÉSIMA OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

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

MARÇO DE 2018, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO 3 

SOCIAL E CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h40min. QUÓRUM DE ABERTURA: 4 

Constatada a presença dos conselheiros (as): Cláudia Maria de Oliveira (representante do governo 5 

– SEMDESC); Rhayza Fernanda Mendes (representante do governo – SEGOV); Simone da 6 

Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil – psicólogos); Marli Rodrigues Xavier 7 

Brito Araújo (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); Elizênia Gomes 8 

Camacho (representante da sociedade civil – Associação Mão Amiga); Lucidalva Barreto dos 9 

Santos (representante da sociedade civil – Assistentes Sociais); Elisa Regina Franco Mattos 10 

Ferreira (representante da sociedade civil - APAE); Evaldo José da Silva (representante do 11 

governo – SEGOV) e Clarice José Pires (representante do governo – SESAU). Ainda presente 12 

Edvania dos Reis Azevedo, estagiária de Serviço Social. A presidente Simone iniciou a reunião 13 

cumprimentando os presentes. Simone colocou a necessidade de apresentação do Plano de Ação do 14 

CMAS para o ano de 2018, uma vez que estaria em meados do mês de março. Cláudia ressaltou 15 

ainda que no tocante a aquisição e compras, a administração necessitaria de prazo, considerando o 16 

processo licitatório. Simone falou da prioridade de realização de evento de mobilização popular, 17 

como a audiência pública. Após as discussões, os conselheiros presentes acordaram com as 18 

seguintes prioridades: capacitação e qualificação, equipagem/aparelhamento, custeio de 19 

participação de conselheiros em eventos, alimentação e eventos de mobilização. Os conselheiros 20 

discutiram a urgência de realização de capacitação, ficando a cargo da presidente Simone contactar 21 

profissionais que possam capacitar os membros do Conselho, preferencialmente no mês de abril. 22 

Simone solicitou que alguns conselheiros se comprometessem com a elaboração do Plano de Ação 23 

2018, ficando o mesmo sob a responsabilidade das conselheiras Lucidalva, Rhayza e Elizênia. 24 

Seguindo a pauta, Simone passou a leitura do relatório da Comissão de Inscrição acerca do pedido 25 

de inscrição da Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania - AUDEC. No relatório a 26 

Comissão sugeriu o indeferimento do pedido, uma vez que não houve comprovação de atividades 27 

tipificadas de assistência social, e sim ações e atividades pontuais de auxílio e caráter caritativo. 28 

Após as discussões necessárias, foi colocado em votação o indeferimento do pedido de inscrição da 29 

AUDEC junto ao CMAS, que foi aprovado da seguinte forma: Lucidalva (aprovou), Cláudia 30 

(aprovou), Rhayza (absteve), Elisa (aprovou), Elizênia (aprovou), Marli (aprovou), Evaldo 31 

(absteve), Clarice (aprovou), e Simone (aprovou). Ficando decidido o envio de ofício à AUDEC 32 

comunicando a decisão. Seguindo a pauta foi colocada a palavra ao conselheiro e coordenador do 33 

Cadastro Único Evaldo que procedeu a apresentação de relatório contendo os índices do Programa 34 

Bolsa Família no município de Unaí, ressaltando que os índices municipais superaram 35 

positivamente os índices nacionais. Na oportunidade, Evaldo informou a necessidade de aquisição 36 
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de veículo para uso do Cadastro Único, comprometendo-se ainda a ceder o veículo Doblô, 37 

atualmente utilizado, para os equipamentos da SEMDESC, os quais fariam melhor uso do mesmo. 38 

Após as discussões necessárias, foi colocada em votação a aquisição do veículo para o Cadastro 39 

Único, que foi aprovado da seguinte forma: Lucidalva (aprovou), Cláudia (absteve), Rhayza 40 

(aprovou), Elisa (aprovou), Elizênia (aprovou), Marli (aprovou), Evaldo (absteve), Clarice 41 

(aprovou), e Simone (aprovou). Em seguida Evaldo apresentou o Projeto “Formação para o mundo 42 

do trabalho”, visando qualificar adolescentes de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família 43 

para a inserção no mundo do trabalho. Evaldo esclareceu que ainda seria somente para 44 

conhecimento e que posteriormente apresentaria o Projeto para deliberação. Passando ao próximo 45 

ponto de pauta procedeu-se à apresentação dos relatórios de visitas da Comissão de Inscrição e 46 

Acompanhamento. A conselheira Clarice fez a apresentação do relatório do CRAS 1. Após 47 

discussões foram apontadas algumas deficiências na oferta do serviço quais sejam: a área de 48 

abrangência extensa, articulação em rede insuficiente, equipe deficitária, dificuldades na execução 49 

do PAIF e do SCFV, e o Plano de Ação do equipamento não evidencia as características do 50 

território. Em seguida a conselheira Elisa passou a apresentação do relatório do CRAS 2. Após 51 

discussões foram colcados alguns pontos, a seguir: adequação do Plano de Ação, equipe deficitária 52 

com carga horária insuficiente, deficiência do referenciamento do equipamento no território. 53 

Devido a falta de tempo na presente reunião, os conselheiros decidiram continuar a apresentação 54 

dos relatórios em reunião posterior. Em informes gerais, Simone procedeu à leitura de 55 

correspondência das técnicas dos CRAS solicitando participação na reunião do Conselho. Sendo 56 

decidido o envio de correspondência agendando para a próxima reunião ordinária. Em seguida 57 

procedeu a leitura de ofício do Ministério Público informando a recomendação de anulação do 58 

Pregão Presencial. Nada mais havendo a tratar, a presidente Simone encerrou a reunião, e eu, Isabel 59 

Aparecida Cruz Randi, lavrei esta ata que será lida e aprovada pelos presentes. 60 

ENCERRAMENTO: 17h15min.  61 


