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Aos doze dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, realizou-se a ducentésima quadragésima segunda
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 das justificativas de ausência dos
conselheiros das reuniões dos dias 19/04 e 12/05; Aprovação de inscrição de entidades; Avaliação e
encaminhamento de entidades que não apresentaram plano de ação 2016 e relatório de atividades
2015 para a renovação da inscrição;  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;  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; Justificativa  do órgão gestor do não envio pelo
sistema suasweb do MDS, para aprovação do CMAS, do demonstrativo  sintético  da execução
físico  e  financeira  do  cofinanciamento  federal  –  exercício  2015  –  dentro  dos  prazos  pré-
estabelecidos pelo Ministério de Desenvolvimento Social; Recomposição da comissão de proteção
social  –  dois  representantes  governamentais;  Recomposição  da  comissão  de  articulação  e
mobilização – um representante governamental; Recomposição da instância de controle social do
programa  bolsa  família  –  dois  representantes  do  governo;  Eleição  de  membro  da  Comissão
Eleitoral  para  Gestão  2016-2018;  Momento  Comemorativo  19  anos  do  CMAS  –  fala  dos  exs
conselheiros Rosilene Aparecida Tavares e Jansen Maxwell Santana; Assuntos Gerais. A presidente
inicia a reunião fazendo a leitura da pauta e a coloca em aprovação, que foi aprovada pela plenária por
unanimidade. Em seguida é feita a leitura das justificativas da reunião de hoje, sendo Lúcio, Juliana e
Fabíola do governo e Marcus Cesar da sociedade civil, sendo todas aprovadas por unanimidade pela
plenária. Dando seguimento à pauta o conselheiro Sandro, representante da comissão de Documentação
e  normas,  apresenta  para inscrição neste  conselho duas  entidades,  sendo a  primeira  Casa de Apoio
Miguel Rego e a segunda Casa Lar Raio de Sol.  Após questionamentos dos conselheiros acerca do
funcionamento das duas entidades, e a manifestação dos representantes das entidades que estavam na
plateia, ambas as entidades foram aprovadas por unanimidade pela plenária. Em seguida com a pauta,
passou-se a palavra para a secretária executiva do CMAS que explicou aos conselheiros acerca do fim
do prazo legal para envio da documentação das entidades cadastradas neste CMAS, e apresentou para a
plenária que delibere se será possível prorrogar o prazo, antes do cancelamento das entidades, para que
estas  encaminhem a  documentação  para  regularização  neste  Conselho.  Foi  apresentado,  ainda,  que
foram feitos contatos com todas as entidades, com exceção de poucas entidades na zona rural, e que,
anualmente, é informado às entidades que devem ser enviados os documentos para regularização no
conselho. Os conselheiros apresentaram seus posicionamentos e a conselheira Nasta propõe que o prazo
para as entidades seja prorrogado até um dia anterior à próxima reunião ordinária do CMAS, colocada
em votação a proposta foi aprovada por unanimidade pela plenária. Após, passou para a 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, que  será  apresentado  parecer  pela
Comissão de Fundos, composta pelo Sandro, Simone, Natalino e Conceição. A presidente, integrante da
supracitada Comissão entrega e disponibiliza,  em mãos, para todos os conselheiros, o Relatório dos
serviços socioassistenciais cofinanciados pela Sedese, meses de maio a agosto de 2015, e explana acerca
da  reunião  realizada  pela  Comissão,  apresentando  a  presença  de  Sandra,  representante  da  gerência
financeira  da  SMDS,  que  está  a  disposição  dos  conselheiros  para  maiores  esclarecimentos.  O
Conselheiro Sandro apresenta mais informações acerca do relatório disponibilizado, informando que a
despeito da ausência de transferência de repasse de recurso pelo FEAS, o município vem mantendo os
serviços, acrescentando a situação específica do serviço ao migrante que, por muitas vezes, a Prefeitura
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tem feito chamamento público para empresas apresentarem propostas para este serviço, porém, até o
presente momento, não houveram interessados em participar do chamamento e prestarem este serviço. O
conselheiro acrescenta que irá tentar incluir, no relatório, uma coluna com os gastos do município por
programa.Acerca do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, Sandra apresenta que este
recebe recursos do Estado e da União, explicando para a plenária como são gastos estes recursos. Acerca
do parecer favorável da Comissão, que aprova os 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, é colocado para
votação da plenária,  sendo quatorze votos  favoráveis  e  uma abstenção.  Dando seguimento a  pauta,
passou-se a palavra para a conselheira Betiene, representante da Comissão de Proteção Social, acerca da
aprovação do relatório de visita ao serviço Centro Pop, realizado pela comissão temática permanente de
proteção  social,  em  resposta  a  denúncia  feita  pela  ouvidoria  do  MDS,  apresentando  que  daria
prosseguimento à apresentação do relatório elaborado pela Comissão,  iniciado na última reunião do
CMAS, realizando a leitura, na íntegra, do parecer final da Comissão, que apontou que o novo espaço
físico do Centro Pop atente às especificações e normativas do MDS. Colocado em votação a aprovação
do parecer da comissão pela plenária, foi aprovado com quatorze votos favoráveis e uma abstenção.
Após,  seguindo  a  pauta,  os  representantes  da  Prefeitura  Municipal  Sandra  e  Sandro  (conselheiro)
apresentaram a justificativa do órgão gestor em razão do não envio pelo sistema suasweb do MDS, para
aprovação do CMAS, do demonstrativo sintético da execução físico e financeira do cofinanciamento
federal – exercício 2015 – dentro dos prazos preestabelecidos pelo MDS, aduzindo que não conseguiram
enviar as informações, via internet, em razão de um problema técnico no acesso ao site do MDS, quando
do lançamento dos dados. Sandro acrescenta, ainda, que o município de Montes Claros, atendendo a
determinação do Tribunal de Contas de MG,  obrigado por força de procedimento licitatório cujo critério
foi menor preço (e não qualidade) conforme exigência do TCE-MG, contratou uma empresa considerada
fraca, em termos de tecnologia, que tem trazido sérios transtornos para este município, a despeito de
todas as tentativas e tratativas, por parte do município, para resolução dos problemas, estes ainda não
foram solucionados pela empresa, independendo do município o prazo para a solução das questões.
Feitas as considerações e questionamentos dos conselheiros, foi dado seguimento à pauta da reunião
para a recomposição das comissões que precisam ser recompostas. Para a comissão de proteção social se
candidataram, Glenda e Patrick, para Comissão de Articulação Maria Fernanda se candidatou e Suzana
candidatou-se para a comissão da instância de controle social do PBF, sendo que todos os conselheiros
são representantes governamentais. Após, passou-se para a eleição de membros do governo e sociedade
civil para a Comissão Eleitoral para a Gestão 2016-2018, sendo Grace e Nasta da sociedade civil e
Patrick e Maria Fernanda do governo. Todos os integrantes das comissões foram aprovados pela plenária
por unanimidade. Em seguida com a pauta, passou-se para o momento comemorativo dos 19 anos do
CMAS, convidando os exs conselheiros Rosilene e Jansen.   Nos assuntos gerais a Conselheira Carla
solicitou da plenária que os integrantes da comissão de legislação, que atuaram na elaboração da minuta
de alteração de lei de criação do CMAS para que diligencie junto a prefeitura de montes claros para ter
ciência acerca do andamento desta minuta, após, foi feito o convite para os conselheiros de evento a ser
realizado no dia  18 de maio,  pelo enfrentamento à  violência  sexual  contra  crianças  e  adolescentes,
realizado  pela  Prefeitura  de  Montes  Claros.  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 __________________________________________________________________
Glenda Santos Cardoso_______________________________________________________________
Betiene Gomes Velloso _______________________________________________________________
Antônio Augusto Coelho Tavares________________________________________________________
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Maria da Conceição Rocha ____________________________________________________________
Rosimary Ribeiro Aguiar Pimenta_______________________________________________________
Grace Aparecida Sarmento _____________________________________________________________
André Tiago Malveira ________________________________________________________________
Samuel Lima Pereira ________________________________________________________________
Sandro Lobo Araújo __________________________________________________________________
Sônia Gomes de Oliveira ______________________________________________________________
Sidney Alves Coutinho _______________________________________________________________
Ivanilde Francisca de Oliveira e Carlos ___________________________________________________
Sérvulo Dias de Oliveira ______________________________________________________________
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