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Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, realizou-se a ducentésima quadragésima
primeira  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;Aprovação da ata 240;Aprovação das
justificativas de ausência dos conselheiros das reuniões dos dias 10/03 e 19/04; Informação sobre
cargo de vacância do Conselho Estadual de Assistência Social e possível eleição do conselheiro
(representante  de  usuário)  para  concorrer  a  vaga;  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; Apresentação do planejamento das
ações, exercício 2016, das comissões temáticas permanentes (comissão de articulação, comissão de
documentação e normas e instância de controle social do programa bolsa família); Aprovação do
relatório de visita ao serviço Centro Pop, da comissão temática permanente de proteção social, em
resposta  a  denúncia  feita  pela  ouvidoria  do  Ministério  de  Desenvolvimento  social  –  MDS;
Desligamento dos conselheiros; Recomposição da instância de controle social do programa bolsa
família – um representante do governo; Recomposição da comissão de documentação e normas –
um representante do governo; Assuntos Gerais.  A presidente inicia a reunião fazendo a leitura da
pauta e a coloca em aprovação, que foi aprovada pela plenária por unanimidade. Após, é realizada a
leitura da ata da reunião 240, que também foi aprovada por unanimidade pela plenária.  Em seguida é
feita a  leitura das justificativas da reunião de hoje,  sendo Keile,  Domingas e Fabíola do governo e
Natalino, Rosimary e Sidney da sociedade civil, sendo todas aprovadas por unanimidade pela plenária.
Em seguida com a pauta, a presidente convida a Secretária Exectiva Erika Crepaldi para explicar aos
conselheiros na plenária acerca do cargo de vacância do Conselho Estadual de Assistência Social, Erika
explica que apenas Sonia, Sandra e Natalino tem condições de preencher esta vaga no CEAS destinado à
usuários,  todavia,  nenhum destes  conselheiros está  presente nesta reunião de hoje,  impossibilitando,
portanto, que algum deles se credencie para se candidatar a esta vaga, apesar de a Secretária Executiva
Erika afirmar que efetivamente fez contato anteriormente com todos estes conselheiros. Em seguida com
a pauta, acerca da apresentação e 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, não foi possível apresentar nesta reunião de hoje, uma vez que a Comissão de Gerenciamento de
Fundos não pôde se reunir para a análise dos relatórios tendo em vista que, na reunião da comissão
agendada, não houveram representantes da sociedade civil, que compõe esta comissão, estando presentes
apenas representantes do governo, assim sendo, em respeito à paridade não foi realizada a reunião. Após,
seguiu-se  com a  apresentação do planejamento  das  ações,  exercício  2016,  das  comissões  temáticas
permanentes  (comissão de articulação,  comissão de documentação e  normas e  instância  de controle
social  do  programa  bolsa  família),  iniciando-se  pela  comissão  de  Articulação,  Mobilização  e
Divulgação, representada pela Conselheira Carla Alexandra que realizou, de forma pormenorizada, a
apresentação do plano de  ação desta  comissão.  As conselheiras  Suzana e  Grace  sugerem para  esta
comissão de Articulação que sejam realizadas ações de articulação entre as  comissões, no intuito de
apoiá-las  e  incentivá-las  a  comparecerem nas  reuniões  agendadas  para  as  comissões.  A presidente
Simone  salienta  que  em  reuniões  anteriores  afirmou  da  necessidade  de  comprometimento  dos
conselheiros que compõem as comissões  neste CMAS, no sentido de participarem das reuniões das
comissões e se comprometerem neste sentido. A conselheira Carla inclui no plano de ação da comissão
de articulação a sugestão das conselheiras, incluindo ações de mobilização em prol da participação ativa
dos  conselheiros  nas  reuniões.  Outro  ponto  colocado  pelos  conselheiros  integrante  da  comissão  de
articulação, Carla e Patrick, é a proposta de uma ação no mês de maio, em comemoração aos 19 anos do
CMAS, a ser realizada na plenária do próximo mês, realizando um lanche após a reunião e estimulando,
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nesta  oportunidade,  a  presença  e  participação  de  todos  os  conselheiros,  e  de  todos  os  suplentes,
incentivando também a presença de mais pessoas na plenária. A presidente concorda com a proposta e
sugere que haja uma fala acerca da responsabilidade de ser conselheiro, suas obrigações e a necessidade
de comprometimento com o CMAS, acrescentando, ainda,  que a comissão deixe também uma ação
planejada para a comemoração dos 20 anos do Conselho para o ano que vem. Colocada em votação a
proposta da Comissão de fazer um momento de comemoração do aniversário do CMAS no mês de maio,
foi aprovada por unanimidade pela plenária. Em seguida com a pauta, a conselheira Grace realiza a
apresentação do plano de ação da instância de controle do bolsa família, que ressalta a necessidade de
envolvimento  e  comprometimento  de  todos  os  membros  desta  comissão  para  que  as  ações  sejam
efetivamente realizadas e desenvolvidas.  A presidente salienta acerca da necessidade de fomentar a
articulação e participação dos conselheiros nesta Comissão. Em seguida, a secretária executiva Erika
informa que a comissão de documentação e normas elaborou o plano de ação, todavia, os membros da
Comissão que elaboraram não estão presentes nesta reunião.  A conselheira Suzana pede a palavra e
informa que houve uma reunião da Comissão,  para elaboração deste plano de ação, que apenas ela
estava presente e mais nenhum outro conselheiro integrante da comissão nem a técnica de referência
deste CMAS (em razão de atestado médico), portanto, na reunião posterior, não foi possível que ela
estivesse presente, assim sendo, outros membros da comissão definiram o plano de ação. Em seguida
com a pauta foi passada a palavra para a conselheira Betiene que realizará a apresentação do relatório
elaborado pela Comissão da Proteção Social do CMAS, acerca da visita realizada pela comissão no
Centro Pop, em razão de denuncia feita no MDS. A conselheira ressalta que esta Comissão visitou a
nova construção do Centro Pop e também o local em que o equipamento tem funcionado na atualidade
(no bairro de Lourdes desta cidade), salientando que a nova construção possui infraestrutura e móveis
novos e adequados, ressaltando que atende ao previsto nas normas técnicas e que será entregue em abril
deste  ano,  e  observa que  o local  em que o Centro pop está  atualmente não possui  a  infraestrutura
adequada.  O relatório  da  comissão  aponta,  ainda,  que  a  obra  está  inacabada,  porém,  eles  puderam
observar, em conversa com o engenheiro técnico responsável na visita realizada in loco, que atende às
normas e padrões, e, com relação à escolha do local de implantação do Centro pop, no bairro Canelas,
informa que o endereço foi escolhido em 2011 por outra gestão, todavia, informa que em conversa com
técnicos do equipamento o Centro havia funcionado no ano passado no bairro Canelas e sugere que a
equipe técnica do Centro Pop desenvolva trabalho de mobilização e envolvimento da comunidade em
prol dos direitos das pessoas em situação de rua. Ao final, a conselheira Betiene informa que o relatório
ficou parcial em razão de não conseguir maiores informações na Prefeitura acerca desta escolha do novo
endereço. A conselheira Betiene ressalta que não ficou claro na denúncia se ela versa acerca do endereço
que  o  equipamento  está  localizado  atualmente  ou  se  a  denuncia  versa  sobre  o  local  de
implantação/construção do centro pop, ou seja, não ficou claro para a comissão qual dos dois endereços
foi considerado na denuncia como sendo fora do fluxo das pessoas em situação de rua. A conselheira
Grace e a presidente Simone ressaltam acerca da escolha da área de construção do Centro pop ter sido no
Canelas, por ser próximo ao Major Prates, à Rodoviária e a Policlínica Helio Sales, que possuem alto
fluxo deste público, e, ambas salientam a dificuldade do município em alugar uma casa/imóvel para
utilizar para este público. A conselheira Grace salienta, ainda, que a escolha do terreno foi feita, dentro
da disponibilidade do município, em razão de determinações, orientações e normativas do MDS.  Após a
discussão e debates dos conselheiros, ficou acordado na plenária que a Comissão de Proteção Social irá
finalizar o relatório e depois retornar com o relatório finalizado para a aprovação da plenária na próxima
reunião do CMAS. Em razão da necessidade de saída de alguns conselheiros, a presidente passa para os
informes gerais e passa a palavra para a conselheira Maria Fernanda, que informa a plenária que fez
contato  na  SEDESE solicitando  uma pessoa  para  proferir  palestra  acerca  do  marco  regulatório  em
audiência  pública  pré-agendada  para  o  mês  de  maio,  todavia,  a  SEDESE  informou  que  todos  os
municípios serão capacitados acerca do marco regulatório a partir do segundo semestre, portanto, não irá
mandar representante para este município. Diante disto, a presidente apresenta que a mesa diretora irá se
reunir e definir novo tema e nova data para a audiência pública. Em seguida, é passada a palavra para a
Secretária Executiva Erika que comunica para a plenária os desligamentos dos conselheiros Arnaldo
Botelho, Clene Martins, Eliane Cardoso, Crislaine Maria, Elenice Amorim e Carmelita Barbosa. Após,
para a recomposição da instância do programa bolsa família falta um membro do governo, porém, não
houveram manifestações dos conselheiros para recomposição.  Ainda  nos informes gerais, a técnica
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Deivaneth informa a mudança de endereço da Legião da Boa Vontade, qual seja, Rua Nicarágua, 205,
bairro  Independência.  E,  ao  final  da  reunião  o  conselheiro  Edmilson  oficia,  nesta  reunião,  seu
desligamento  deste  CMAS  justificando  ser  em  razão  da  incompatibilidade  de  horário.  Após  as
deliberações a presidente encerrou a reunião. Colocada em votação para a plenária, esta ata foi aprovada
por  unanimidade.  Nada  mais  a  acrescentar,  eu  Maria  Fernanda  S.  Fonseca,  primeira-secretária  do
CMAS, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos. 
Simone Torres Gusmão Santos – Presidente _____________________________________________
Carla Alexandra Pereira Vice Presidente ________________________________________________
Maria Fernanda Soares Fonseca  1º Secretária____________________________________________
Nasta Hanna Souza e Silva 2º Secretária ________________________________________________
Suzana Rodrigues Coutinho _________________________________________________________
Patrick Alves Silva __________________________________________________________________
Edmilson Nazareno dos Santos Borges___________________________________________________
Betiene Gomes Velloso _______________________________________________________________
Antônio Augusto Coelho Tavares________________________________________________________
Glenda Santos Cardoso _______________________________________________________________
Flávia Kariny Costa Brant ____________________________________________________________
Grace Aparecida Sarmento _____________________________________________________________
André Tiago Malveira ________________________________________________________________
Sérvulo Dias de Oliveira ______________________________________________________________
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