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Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, realizou-se a ducentésima quadragésima
quarta 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;  Aprovação  de  inscrições  de  entidades;  Aprovação  do  Plano  de  serviço  do
cofinanciamento estadual 2016; Apresentação da minuta do projeto de alteração da lei de criação
do CMAS com alterações; Apresentação da proposta de audiência pública, conforme previsto pela
Resolução 014/14 do CNAS; pela Secretária Executiva do CMAS; Assuntos Gerais.  A presidente
inicia a reunião fazendo a leitura da pauta sendo aprovada pela plenária por unanimidade. Em seguida é
feita a leitura das justificativas da reunião de hoje, sendo Sonia, Glenda, Flávia, Grace, Suzana, Shirley,
Sérvulo, Marcus e Conceição, todas aprovadas por unanimidade pela plenária.   Dando seguimento à
pauta a presidente passa a palavra para o conselheiro Sandro da comissão de Documentação e normas
com a apresentação do parecer da comissão acerca da inscrição das entidades Associação Comunitária
Rural de Monte Sião, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Cachoeira do Miralta, Associação
dos  Surdos  de  Montes  Claros  (ASMOC),  sendo  que  a  comissão  elaborou  parecer  favorável  para
inscrição  de  todas  as  entidades.  Colocada  em  votação  para  a  plenária,  todas  as  entidades  foram
aprovadas  por  unanimidade.  Em  seguida,  passa-se  para  a  aprovação  do  Plano  de  serviço  do
cofinanciamento  estadual  2016,  sendo  que  a  presidente  convida  as  servidoras  da  SMDS Marísia  e
Tatiana para a apresentação do referido Plano. As representantes enviaram o plano anteriormente por
email  para  os  conselheiros  e,  também,  entregaram em mãos a  todos  os  conselheiros  presentes.  Foi
realizada a apresentação de cada modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social  Variável e Fixo
contempladas pelo Plano. As servidoras responderam aos questionamentos dos conselheiros e, colocado
em votação para a plenária,  o Plano de serviço do cofinanciamento estadual 2016 foi aprovado por
unanimidade pela plenária. Em seguimento com a pauta, passou-se para a apresentação da minuta do
projeto de alteração da lei de criação do CMAS com alterações, pela conselheira Carla, integrante da
comissão temporária  de Legislação.  A conselheira  realizou a  leitura,  na íntegra,  do parecer  jurídico
enviado pela Assessora Jurídica da SMDS do município, no qual, orienta a esclarecer/incluir na nova
minuta como se dará a eleição das organizações da sociedade civil. Em seguida, apresenta que, conforme
entendimento da Comissão de Legislação,  a  orientação da procuradoria já foi contemplada na nova
minuta, ainda que em locais esparsos, e não condensados em um único artigo/parágrafo, sugerindo a
exclusão do parágrafo 8º da nova minuta, e a inclusão,  de que as organizações da sociedade civil tenham
sede no município, que tenham funcionamento de, no mínimo, 01 (um) ano e, incluir o prazo de até 30
(trinta) dias após o resultado das eleições, para o poder executivo empossar os conselheiros, além de
suprimir  do  parágrafo  12º  a  palavra  acompanhamento  do  Ministério  Público  e  colocar  “sendo
comunicado o Ministério Público”. Colocada em aprovação para a plenária, as alterações e inclusões
foram aprovadas por unanimidade pela plenária. A conselheira Carla ressalta que deve ser enviada a
nova proposta para o município a fim de dar andamento à minuta de alteração da lei. Dando seguimento
à pauta, passa-se a votação da proposta elaborada pela secretaria executiva do CMAS, da audiência
pública a ser realizada pelo conselho, após alguns questionamentos dos conselheiros,  a proposta foi
colocada em votação e aprovado por unanimidade pela plenária. Nos assuntos gerais foi feita a leitura da
carta de desligamento do conselheiro Antonio Augusto Coelho Tavares.  Após  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____________________________________________
Nasta Hanna Souza e Silva _________________________________________________________
Patrick Alves Silva __________________________________________________________________
Juliana Cristina Alves Fonseca___________________________________________________
Betiene Gomes Velloso _______________________________________________________________
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Sandro Lobo Araújo________________________________________________________
Rosimary Ribeiro Aguiar _______________________________________________________________
Carla Alexandra Pereira____________________________________________________________
Sidney Alves Coutinho _____________________________________________________________
André Tiago Malveira ________________________________________________________________
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