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Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezesseis, realizou-se a ducentésima quadragésima reunião
ordinária do CMAS de Montes Claros, na sala de reunião da Casa da Cidadania desta cidade para tratar
da  seguinte  pauta:  Aprovação  da  pauta;  Posse  dos  conselheiros  substitutos,  representantes  da
sociedade civil seguimento idoso e pessoa com deficiência; Aprovação das justificativas de ausência
dos  conselheiros;Aprovação  dos  relatórios  dos  serviços  cofinanciados  pelo  Estado  de  Minas  –
meses  de  maio,  junho,  julho  e  agosto  de  2015 –  sendo Serviço  de  Atendimento ao Migrante;
Serviço de acolhimento institucional; Serviço de acolhimento em Família Acolhedora; Serviço de
Fortalecimento de Vínculos - para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos; e serviço de abordagem
social;Apresentar a proposta nº 2986/2016 para Estruturação da Rede de Serviços de Proteção
Social Especial – Aquisição de Bens, referente à Emenda Parlamentar nº 31860008, de autoria do
Deputado Federal Eduardo Barbosa; Apresentação do planejamento das ações, exercício 2016, das
comissões  temáticas  permanentes;  Recomposição  da  comissão  de  gerenciamento  do  Fundo
Municipal de Assistência Social – um representante da sociedade civil;Recomposição da comissão
de  documentação  e  normas  –  um  representante  do  governo;Assuntos  Gerais  (  ofícios
CGGI/GAB/SNAS/MDS  nº 39 e  CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS nº 285, convite da Sociedade São
Vicente de Paulo e Lar Nossa Senhora do Perpétuo Socorro). A presidente inicia a reunião realizando
a leitura da pauta sendo aprovada por unanimidade. Informa que a primeira e segunda secretária não
estão  presentes  e  fica  definido  pela  plenária  que  a  Secretária  Executiva  do  CMAS,  Erika  Veloso
Crepaldi,  irá escrever a ata. Em seguida empossa os novos membros do conselho de acordo a portaria
nº03 de 24 de fevereiro de 2016 sendo Shirley Monteiro Soares, representante pessoas com deficiência e
André Tiago Malveira,  representa  dos  idosos.  Em continuidade  realiza a  leitura  da justificativas  de
ausência dos seguintes conselheiros: Reunião 04/02 Fabíola Franciele. Reunião 10/03  governo: Patrick
Soares, Domingas Darc,  Jaciany Serafim, Virgínia Pimenta,  Samuel Lima, Maria Fernanda Fonseca;
sociedade civil: Ivanilde Francisca, Natalino do Carmo, Antônio Augusto, Flávia e Nastha Hanna, sendo
aprovadas pelos presentes. Com a inversão do ponto de pauta Simone apresenta a proposta de emenda
parlamentar  nº  2986/2016  para  Estruturação  da  Rede  de  Serviços  de  Proteção  Social  Especial  –
Aquisição  de  Bens,  referente  à  Emenda Parlamentar  nº  31860008,  de  autoria  do Deputado Federal
Eduardo Barbosa, para a Associação de Pais dos Amidos dos Excepcionais – APAE. A representante da
entidade,  Clene  justifica que no ano de 2015 foi  aprovado por este  conselho a  mesma proposta  de
emenda para compra de veículo (ônibus) adaptado, todavia o autor da emenda, o deputado Eduardo
Barbosa, não tinha mais recurso para repassar a instituição. Por esse motivo está sendo apresentado
novamente  a  mesma  proposta  para  o  ano  de  2016.  A  conselheira  Sônia  coloca  que  é  uma
responsabilidade muito grande do conselho em aprovar a proposta da Emenda Parlamentar, tendo em
vista o momento que estamos vivendo no país, com descrédito, além de ser ano eleitoral. A presidente
Simone  pontua  que  é  atribuição  do  conselho  fiscalizar  o  recurso  que  a  entidade  vai  receber.  A
conselheira  Keille  informa  que  as  emendas  parlamentares  são  cadastrado  no  sistema,  gerando  um
número,  e  poderá  comprar  apenas  o  que  for  cadastrado.  O  conselheiro  Marcus  César  pergunta  a
representante da entidade qual prazo para aprovação do CMAS. Simone informa que o prazo será até o
dia onze de março. A conselheira Cristiana solicita que a entidade informe o trâmite da emenda para
acompanhamento do CMAS. O Conselheiro Sandro pontua que algumas emendas, por diversos motivos,
podem não ser aprovadas. O deputado solicita a emenda, mas nem sempre o recurso é disponibilizado. O
conselheiro Sérvulo coloca que a entidade tem direito a receber emendas parlamentares, e caso não seja
disponibilizado para a APAE, pode ser direcionada para outra entidade. Em votação foi aprovado pelos
presente a proposta  de emenda parlamentar,  com duas  abstenções.  Em prosseguimento a  presidente
Simone  retoma  o  ponto  da  pauta  referente  a  prestação  de  contas  do  cofinanciamento  estadual,
justificando que a comissão de gerenciamento do fundo municipal de Assistência Social reuniu, porém,
apenas dois membros estiveram presentes. Desse modo, decidiram não apresentar na reunião ordinária.
Além disto, um dos membros presentes na reunião da comissão, não poderia estar presente na reunião
ordinária.  A comissão  propôs  marcar  reunião  extraordinária  para  esse  mês  ainda.  Simone propõe a
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escolha de conselheiros que tivessem interesse em participar da comissão de fundo, temporariamente,
para  discutir  os  pontos  que  não  foram  apresentados.  O  conselheiro  Sandro  Lobo  (governo)  e  a
conselheira Maria da Conceição (sociedade civil), manifestaram interesse em participar. Com a inversão
do ponto de pauta Simone apresenta a recomposição da comissão de documentação e normas. Sandro
Lobo manifestou interesse em participar e foi aprovado por todos.  Próximo ponto em pauta, Simone
realiza  a  leitura  do oficio  da Secretaria  Nacional  de Assistência  Social  nº  39 de fevereiro de 2016
referente a denúncia sobre o funcionamento do Centro Pop  e oficio do FNAS 285 de janeiro de 2016
que reitera o assunto sobre a apresentação de justificativa e/ou devolução de recursos exercício 2008.
Referente  a  denúncia  do  Centro  Pop Simone  coloca  o  desafio  da  própria  população  em acolher  a
proposta desse serviço, visto que o público atendido são pessoas  em situação de rua. Keille pergunta a
Simone se a  secretaria  desenvolve algum trabalho com a comunidade.  Simone coloca que o maior
desafio  é  passar  para a  população,  que esse público  é  sujeito  de direito.  Coloca que o trabalho da
Pastoral de Rua é uma grande parceira da secretaria, para trabalhar com a sociedade. Sônia pontua que a
comunidade os veem com o olhar de exclusão, que são todos bandidos. Após discussões ficou definido
que a comissão de proteção social, irá visitar o Centro Pop e apresentar na próxima reunião. Retomando
ao  ponto  de  pauta  sobre  a  apresentação  dos  planejamentos  das  comissões  temáticas,  incia-se  pela
comissão  de  proteção  social.  O  conselheiro  Edmilson  apresenta  o  planejamento  pontuando  que  a
comissão neste ano focará as visitas da rede socioassistencial pública nos serviços de proteção social
especial. O planejamento foi aprovado por todos. A secretaria executiva, Érika, informa que as demais
comissões não iriam apresentar pois não terminaram o planejamento, exceto a comissão de articulação,
que apesar de está pronto, não há membro presente para apresentá-lo nesta reunião. Voltando ao oficio
285 MDS/FNAS, assunto referente a devolução do recurso de 2008, Simone coloca que este conselho já
tratou sobre o assunto, lembrou que a comissão de gerenciamento do fundo analisou os documentos da
época, e apresentou em reunião com aprovação. Além disso, alguns funcionários da época estiveram
nesta reunião comprovando o serviço. Falou ainda que quando fez contato com o Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS, eles informaram que não recebeu o documento do CMAS, entretanto este
havia  sido  encaminhado,  pelos  correios  com  aviso  de  recebimento,  o  que  comprova  a  entrega.  A
representante do FNAS, Ana Caroline, se dispôs a recebê-los em Brasília na próxima semana. Pontua
também que em 2007 existia normativo do MDS sobre o uso desse dinheiro, que permitia a utilização
dos recursos para a compra de material permanente, entretanto era uma normativa equivocado. Em 2008
ela  foi  revogada.  Findando  a  pauta  Simone  realiza  leitura  dos  informes  gerias  sobre  convite  da
Sociedade São Vicente de Paulo para participar da assembleia da prestação de contas da entidade e Lar
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sobre evento para angariar  recursos  para entidade e  logo após
encerra a reunião. Nada mais a acrescentar, eu Érika Veloso Campos Crepaldi, secretária “ad hoc” desta
reunião, lavro a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. 
Simone Torres Gusmão Santos – Presidente ______________________________________________
Suzana Rodrigues Coutinho  __________________________________________________________
Glenda Santos Cardoso_______________________________________________________________
Edmilson Nazareno dos Santos Borges___________________________________________________
Juliana Cristina Alves Fonseca Ribeiro___________________________________________________
Sandro Lobo________________________________________________________________________
Cristiana Magalhães Leite _____________________________________________________________
Shirley Monteiro Soares _______________________________________________________________
Rosimary Ribeiro Aguiar Pimenta________________________________________________________
Betiene Gomes Velloso ________________________________________________________________
Marcus César de Aguiar________________________________________________________________
André Tiago Malveira__________________________________________________________________
Maria da Conceição Rocha_____________________________________________________________
Sônia Gomes de Oliveira_______________________________________________________________
Sidney Alves Coutinho _________________________________________________________________
Sandra Barbosa Brito Santos ____________________________________________________________
Sérvulo Dias de Oliveira________________________________________________________________
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