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ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 1 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS, REALIZADA NO DIA TRÊS DE MAIO 2 

DE 2018, NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 3 

CIDADANIA - SEMDESC. HORÁRIO: 13h40min. QUÓRUM DE ABERTURA: Constatada a 4 

presença dos conselheiros (as): Dener Saldanha Matos (representante do governo – SEMDESC); 5 

Simone da Silva Camargo Ferreira (representante da sociedade civil – psicólogos - titular); Marli 6 

Rodrigues Xavier Brito Araújo (representante da sociedade civil – Abrigo Frei Anselmo); 7 

Lucidalva Barreto dos Santos (representante da sociedade civil – assistentes sociais); Geovane 8 

Martins Ferreira (representante do governo – SEFAZ); Lucélia Gomes Soares (representante da 9 

sociedade civil – APAE - titular); Evaldo José da Silva (representante do governo – SEGOV); 10 

Elisa Regina Franco Mattos Ferreira (representante da sociedade civil – APAE - suplente); 11 

Rosilene Cordeiro Máximo da Cunha (representante da sociedade civil – Associação Mão 12 

Amiga); e Joana Darc Aparecida de Oliveira Machado (representante da sociedade civil – 13 

Província - CEM). Como convidado, Eliton Antonio da Silva, agente social do CREAS. A 14 

presidente Simone cumprimentou os presentes. Iniciou a reunião passando à palavra para a 15 

Comissão de Orçamento e Financiamento, A conselheira Lucélia, membro da Comissão procedeu à 16 

leitura do relatório acerca da análise do Demonstrativo Financeiro do Piso Mineiro de 2014, onde 17 

concluiu-se pela aprovação da referida prestação de contas, uma vez que observou-se que a 18 

aplicação do recurso foi realizada de forma correta considerando os documentos analisados. No 19 

entanto a Comissão ressaltou a dificuldade de análise considerando o tempo decorrido entre a 20 

aplicação do recurso e sua prestação de contas. Colocado em votação o Demonstrativo Financeiro 21 

do Piso Mineiro referente ao ano de 2014 foi aprovado da seguinte forma: Simone (aprovou), 22 

Rosilene (aprovou), Geovane (aprovou), Marli (aprovou), Evaldo (aprovou), Dener (aprovou), 23 

Joana (aprovou), Lucidalva (aprovou) e Lucélia (aprovou). Em seguida passou a leitura da ata de 24 

reunião de análise da solicitação do órgão gestor quanto à indicação de pisos dos quais deveriam ser 25 

devolvidos recursos por interrupção e descontinuidade dos serviços, conforme ofício de solicitação 26 

do MDSA, referente ao ano de 2016. A Comissão se posicionou impossibilitada de avaliar uma vez 27 

que não tinha informações sobre quais serviços teriam sido descontinuados além dos CRAS que 28 

ficaram fechados por quatro meses em 2016, sendo de janeiro a abril. A conselheira Lucidalva 29 

apontou que com relação à Proteção Social Especial – PSE, o comentário do Conselho no 30 

Demonstrativo de 2016 seria com relação à ausência do Serviço de Proteção Especial das Medidas 31 

Socioeducativas de LA E PSC no CREAS, relembrando inclusive a intervenção do Ministério 32 

Público para a regularização da situação. Após discussões foi colocada em votação a devolução de 33 

recursos da Proteção Social Básica, especificamente do PAIF e do SCFV, e da Proteção Especial de 34 

Média Complexidade, especificamente do PAEFI e das Medidas Socioeducativas de LA e PSC, 35 

referentes aos meses de janeiro a abril de 2016, que sofreram descontinuidade dos serviços, que foi 36 



2 
 

aprovada da seguinte forma: Simone (aprovou), Rosilene (aprovou), Geovane (desaprovou), Marli 37 

(aprovou), Evaldo (desaprovou), Dener (aprovou), Joana (aprovou), Lucidalva (aprovou) e Lucélia 38 

(desaprovou). Os conselheiros Evaldo, Geovane e Lucélia votaram pela desaprovação por não 39 

concordarem com a devolução de recursos do PAEFI, uma vez que não entenderam ter ocorrido 40 

descontinuidade do serviço junto ao CREAS. Seguindo com a pauta Simone passou a leitura do 41 

termo de reunião com o promotor público André Luíz Nolli Merrighi, com a gestora da SEMDESC 42 

e membros da diretoria da AUDEC, na qual foi estabelecido um cronograma de ações para a 43 

regularização da entidade junto ao CMAS e ao órgão gestor. Os presentes entenderam que o 44 

cronograma a priori apresentava-se com prazo reduzido, mas que aguardariam o desenrolar do 45 

processo conforme acordado.  Passando a elaboração de documento acerca das visitas institucionais 46 

realizadas pela Comissão de Acompanhamento ao órgão gestor, Lucidalva sugeriu a elaboração de 47 

um consolidado das informações dos relatórios, ficando a cargo da Secretária Executiva a 48 

elaboração do documento. Quanto à devolução dos questionários aplicados aos técnicos, Simone 49 

falou de preocupação quanto a comentários de conselheiros acerca de desconhecimento do 50 

questionário aplicado aos técnicos dos CRAS, uma vez que nada teria sido resolvido sem o 51 

conhecimento e anuência da plenária. A conselheira Lucélia solicitou a palavra esclarecendo que de 52 

fato teria sido um dos conselheiros que manifestaram-se sobre o desconhecimento do questionário, 53 

e que ratificava sua colocação, pois de fato não recordava-se de discussão para elaboração do 54 

questionário em plenária, e em consulta as atas das reuniões anteriores não teria encontrado 55 

nenhuma menção ao mesmo. E ainda colocou que a reunião realizada com os técnicos foi tensa e 56 

conturbada uma vez que foram discutidas situações afetas à gestão totalmente ausentes de 57 

intervenção do CMAS. Marli pontuou que a questão do questionário seria assunto encerrado e que a 58 

devolução dos questionários já teria sido discutida e decidida na reunião anterior. Simone 59 

esclareceu que intencionava apenas a cientificação dos conselheiros de que os questionários seriam 60 

devolvidos. Passando ao ponto de pauta acerca da demanda das mães da APAE trazida ao 61 

conhecimento do CMAS em reunião anterior, Simone procedeu à leitura de ofício recebido da 62 

diretoria da APAE em resposta a ofício enviado solicitando esclarecimentos. Após as discussões a 63 

plenária decidiu oferecer devolutiva na próxima reunião ordinária às mães de usuários da APAE, 64 

conforme o ofício recebido. Quanto ao Plano Municipal Decenal de Medidas Socioeducativas em 65 

Meio Aberto, Simone informou de reunião realizada na semana anterior, onde foram dividas 66 

responsabilidades entre os órgãos envolvidos acerca dos eixos temáticos, inclusive tendo o CMAS 67 

ficado com responsabilidade de desenvolvimento de um dos eixos. Os presentes discutiram e 68 

entenderam não ser competência do Conselho a implementação de ferramentas, recursos ou planos 69 

para a oferta de serviços, e sim o acompanhamento e a fiscalização, no caso do Serviço de Proteção 70 

Social das Medidas Socioeducativas em Meio Aberto, e dessa forma decidiu-se pelo envio de ofício 71 

ao CREAS, explicando a impossibilidade do CMAS em desenvolver a ação.  Em informes gerais, 72 
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Simone falou da Capacitação a ser realizada nos dias 10 e 11 de maio, ressaltando a indispensável 73 

adesão de todos os conselheiros titulares e suplentes. Em seguida informou da realização do Fórum 74 

Regional de Trabalhadores do SUAS de Minas Gerais – FORTSUAS nos dias 28 e 29 de junho, 75 

ficando de verificar de quem seriam as vagas oferecidas, se de conselheiros ou trabalhadores. 76 

Passando à leitura de ofício enviado pela Associação Mão Amiga, informou a realização de 77 

Capacitação da Equipe de Recursos Humanos da entidade nos dias 23 e 24 de abril. Em seguida 78 

informou da realização do Fórum Regional de Autogestão, Autodefensoria e Família das APAES do 79 

noroeste a realizar-se no dia 04 de maio, na cidade de Paracatu. Logo após passou convite do 80 

Abrigo Frei Anselmo da 4ª Semana de Educação Permanente de 14 a 18 de maio. Finalizando 81 

procedeu a leitura de ofício enviado pela gestão solicitando a análise do Plano de Serviço do Piso 82 

Mineiro de 2018, sendo o mesmo encaminhado para análise da Comissão de Instrumentos Legais. 83 

Nada mais havendo a tratar, a presidente Simone encerrou a reunião, e eu, Isabel Aparecida Cruz 84 

Randi, lavrei esta ata que foi lida e aprovada pelos presentes. ENCERRAMENTO: 16h55min.  85 


