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Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, realizou-se a ducentésima quadragésima
terceira  reunião extraordinária 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 12/05 e 23/06 e 28/06; Aprovação de inscrições de
entidades; Aprovação do Plano de ação do cofinanciamento federal ano 2016; Cancelamento de
inscrição de entidades que não apresentaram plano de ação 2016 e relatório de atividades 2015;
Definição da realização da audiência pública, conforme previsto na resolução 014/14 do Conselho
Nacional de Assistência Social; 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 Betiene, Nasta, Sônia, Ivanilde, Rosimeire, Glenda,
Sandro, Cristiana e Sandra, todas aprovadas por unanimidade pela plenária, sendo que a conselheira
Domingas pediu desligamento deste Conselho. Dando seguimento à pauta a presidente passa a palavra
para a  servidora do CMAS Deivaneth para apresentar  as  inscrições  de entidades neste  conselho.  O
conselheiro Marcos realiza a leitura do parecer da Comissão acerca das Entidades: Amigos Especiais e
Associação Norte Mineira Minas Social, sendo que o parecer da Comissão foi favorável pela inscrição
das duas entidades neste CMAS, após os questionamentos dos conselheiros para os representantes das
entidades que estavam presentes na reunião, foi colocado em votação o parecer e ambas as entidades
tiveram  suas  inscrições  no  CMAS  aprovadas  por  unanimidade  pela  plenária.  A entidade  Bansol
comunica  para este  CMAS que deixou de ofertar  o  serviço de albergue.  Em seguida  com a pauta,
passou-se para a apresentação do Plano de ação do cofinanciamento federal do ano de 2016, apresentado
pela representante da GG SUAS/SMDS, Suzana Coutinho, que realizou a entrega em mãos, para todos
os conselheiros presentes, de cópia do plano, explicando-o de forma pormenorizada para a plenária.
Após questionamentos dos conselheiros, foi colocado em votação o Plano de ação do cofinanciamento
federal do ano de 2016 foi aprovado pela plenária por unanimidade. Após, em seguimento com a pauta
passou-se para o  cancelamento de inscrição de entidades que não apresentaram plano de ação 2016 e
relatório de atividades 2015, assim, a servidora do CMAS Erika realiza a leitura para os conselheiros de
todas  as  entidades  que  não  apresentaram  a  documentação  e  que  terão  suas  inscrições  canceladas,
explicando novamente que foi  tentado contato via  email  e  telefone,  por várias  vezes,  com todas  as
entidades.  Dando seguimento à pauta passou-se para as deliberações acerca da definição da realização
da  audiência  pública,  conforme previsto  na  resolução  014/14  do Conselho  Nacional  de  Assistência
Social, sendo explicado pela servidora Erika acerca da necessidade desta audiência pública e fazendo a
proposição de temas para esta audiência, ressaltando o curto tempo desta gestão para a realização da
audiência. A presidente acrescenta que a proposta desta audiência pública é voltada para as entidades que
estão inscritas no Conselho, sugerindo que seja formada uma comissão deste CMAS para mobilização e
realização desta audiência e também que seja feito contato, através da Secretaria Executiva do Conselho,
com as entidades para que apresentem uma proposta acerca do tema e da organização do espaço para a
audiência publica. Colocada em votação, foi aprovado pela plenária por unanimidade.  Nos assuntos
gerais foi refeito o convite aos conselheiros para participação no Fórum Regional de Enfrentamento ao
Trabalho  Infantil  que  será  realizado  no  dia  29  de  junho  na  AMAMS.  Foi  apresentado,  ainda,  nos
assuntos gerais,  pela servidora Deivaneth,  a situação da entidade ASMOC, explicando que foi dada
entrada no CMAS a documentação desta entidade em março de 2015, tendo sido realizada a visita pela
Comissão de Documentação e Normas acompanhada de Deivaneth no ano passado, sendo que foram
repassadas todas as orientações para adequação à construção do plano de ação da entidade, e a entidade
não mais procurou o CMAS, retornando, apenas, na semana passada, e, conforme a servidora Deivaneth,
sendo que apenas ontem foi encaminhado o plano de ação para avaliação do CMAS, em um curto prazo
para avaliação, a considerar que a reunião está sendo realizada, não tendo tempo hábil para visita e
avaliação da  Comissão.  Deste  modo,  a  servidora  orientou à  entidade  que seja  entregue,  assinado e
formalizado o plano neste CMAS e que a próxima reunião será dia 14 de julho, podendo esta inscrição
ser analisada e realizada nesta data. Ressaltando que a entidade precisa desta inscrição para pleitear uma
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verba junto ao poder Executivo, cujo prazo se finda no próximo dia 02. O conselheiro Antônio Augusto
pede a palavra e deixa registrado seu apoio pela inscrição da entidade ASMOC, o conselheiro Marcos
pede para deixar registrado a dificuldade de se reunir da Comissão da qual ele faz parte, a conselheira
Conceição  acrescenta  que,  enquanto  integrante  da  Comissão de Documentação,  realizou a  visita  na
referida entidade no ano passado, ressaltando que a entidade não foi avaliada por falta da Comissão
avaliar,  mas, sim, pela demora da entidade em enviar a documentação, ou seja, a documentação foi
enviada  apenas  um ano depois  da  visita  da  Comissão  do CMAS.  As  conselheiras  Suzana e  Grace
ponderam que abrir precedente para a inscrição de uma entidade sem a apresentação formal do plano de
ação e da realização de uma nova visita não seria viável, a considerar que existem critérios que devem
ser observados por todos, sem exceção. Os integrantes da Comissão manifestam-se pela dificuldade em
visitar e analisar todas as entidades que serão apreciadas na próxima reunião, considerando que são seis
entidades,  sendo  inviável  passar  na  frente  esta  entidade  específica  antes  das  demais.  Após  os
questionamentos dos conselheiros e a manifestação do representante da entidade (Jefferson) que estava
na reunião, 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 _____________________________________________
Maria Fernanda Soares Fonseca  1º Secretária____________________________________________
Suzana Rodrigues Coutinho ___________________________________________________________
Patrick Alves Silva __________________________________________________________________
Juliana Cristina Alves Fonseca Ribeiro___________________________________________________
Keille Neves Moraes __________________________________________________________________
Marcus César de Aguiar_______________________________________________________________
Flávia Kariny Costa__________________________________________________________________
Antônio Augusto Coelho Tavares________________________________________________________
Maria da Conceição Rocha ____________________________________________________________
Grace Aparecida Sarmento _____________________________________________________________
Sidney Alves Coutinho ________________________________________________________________
Sérvulo Dias de Oliveira _______________________________________________________________
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