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Ata número 250 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 6 

de Montes Claros  7 

Aos vinte e uns dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, realizou-se a ducentésima 8 

quinquagésima reunião extraordinária do CMAS de Montes Claros, na sala de reunião da Casa da 9 

Cidadania desta cidade para tratar da seguinte pauta: Posse da conselheira Luciene Mussi França 10 

Nunes; Calendário anual; Eleições das Comissões; Denúncia sobre serviço da atenção básica e 11 

Documento do Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais – CEAS/MG sobre o 12 

Termo de Aceite do Município ao Programa Criança Feliz do Governo Federal. Em abertura à 13 

reunião, a presidente Sônia Gomes de Oliveira apresenta a pauta e justifica a ausência de Vero Franklin 14 

Sardinha Pinto, vice-presidente que está viajando a trabalho e Karine Neves Dias, suplente da Secretaria 15 

Municipal de Secretaria de Planejamento e Gestão, que encontra-se de férias regulamentares. Sônia dá 16 

boas vindas e posse à conselheira Luciene Mussi França Nunes, representante da Secretaria Municipal 17 

de Saúde. Posteriormente o calendário anual do Conselho Municipal de Assistência Social de Montes 18 

Claros/MG é apresentado e Betiene solicita flexibilidade nas datas das comissões reunirem de acordo 19 

com as demandas dos conselheiros. A reunião inicia com 13 conselheiros e surge o questionamento se 20 

será possível com este número realizar as eleições das comissões, todos concordam que sim e se 21 

necessário, as vagas pendentes serão votadas na próxima assembleia. Deivanete Araújo, técnica do 22 

CMAS apresenta as comissões e as atribuições dos membros que farão parte das mesmas. Destaca-se 23 

que nas comissões é primordial que haja paridade, mesmo número de representantes da sociedade civil e 24 

do governo. Comissão Temática Permanente de Documentação e Cadastro, Araceli e Maiame Paulo, 25 

duas representantes da sociedade civil. Comissão temática permanente de Proteção Social, Betiene, 26 

Erick Linemayer e Fernanda, sendo dois representantes da sociedade civil e uma do governo. Comissão 27 

Temática Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal de Assistência, Marcus César e Rayane, 28 

dois representantes da sociedade civil. Ressalta-se que essa comissão na gestão anterior apresentou 29 

diversas dificuldades em seu funcionamento, inclusive é necessário que a reprogramação dos recursos 30 

referentes ao primeiro semestre do ano de 2015 e ano 2016 seja realizada para avaliação o quanto antes. 31 

Lúcio Patrus Ananias informa que a planilha pode ser apresentada após visita a Secretaria e juntamente a 32 

sua suplente, Sandra de Fátima realçam que viabilizarão o que for necessário. Comissão temática 33 

permanente de articulação e mobilização, Rosimary e José Flávio, dois representantes da sociedade civil. 34 

Comissão de Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família, Heloísa e Luciene, representantes 35 

do governo. Fernanda oferece seu apoio a essa comissão. Sucessivamente Deivanete apresenta as 36 

comissões temáticas temporárias e suas atribuições. Comissão temporária de legislação; Fernanda 37 

Ribeiro representante do governo participará; Comissão temporária de eleitoral e Comissão temporária 38 

organizadora, com membros do CMAS e técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 39 

da IX Conferência Municipal de Assistência Social de Montes Claros. Dessa última, Sônia, presidente 40 

do CMAS será membro. Neste momento, a presidente pontua que precisamos viabilizar o 41 

reencantamento da sociedade civil em relação ao controle social e informa que enviou ofício 42 

requisitando o nome dos técnicos que participarão da organização da Conferência. Sandra de Fátima 43 

expõe que devido às licitações, todo material deve ser solicitado com antecedência. Diz também que se 44 

as comissões forem formadas apenas por dois representantes, as discussões e trabalhos serão 45 

empobrecidos. Erika Crepaldi destaca que haverá o apoio técnico e administrativo da equipe do 46 

Conselho referente à Conferência. Na próxima reunião ordinária serão votadas as vagas pendentes das 47 

comissões. Com certa urgência, dois membros representantes do governo deverão ser escolhidos para 48 

complementar a Comissão temática permanente de Proteção Social, com o intuito de dar retorno à 49 

sociedade civil, em relação à denúncia de que o CRAS do Delfino Magalhães encontra-se sem equipe 50 

técnica, mesmo diante da resposta enviada pelo município no dia 17 deste mês. Betiene informa que 51 

estará de férias no período de 09 a 20 de março do ano corrente. Seguidamente, Sônia lê o documento do 52 

Conselho Estadual de Assistência Social de Minas Gerais – CEAS/MG sobre o Termo de Aceite do 53 

Município ao Programa Criança Feliz do Governo Federal referente à votação realizada na última 54 



reunião. José Flávio destaca que o curto prazo para resposta significou de certa forma pressão para os 55 

conselheiros. Lúcio Patrus ressalta que o CEAS/MG teve espaço na última reunião para mostrar seu 56 

posicionamento, portanto, gostaria de compreender por qual motivo realizaríamos a mesma votação. 57 

Marcus César diz que diante da falta de informação sobre o Programa houve várias abstenções e que não 58 

é possível votar de forma consciente quando não há elucidação sobre o tema apresentado. Luciene diz 59 

que não podemos realizar nossas escolhas sobre pressão. Sandra de Fátima informa que na reunião 60 

anterior os dois posicionamentos foram apresentados e que acha inapropriado na região que moramos 61 

recursos serem recusados. Patrus Ananias diz que pensa ser um desrespeito com os outros conselheiros 62 

que votaram e não estão presentes, que essa discussão seja apresentada novamente. Após votação, se 63 

esse tema deverá ser debatido repetidamente, houve 1 abstenção, 2 titulares aceitam, 9 titulares não 64 

aceitam. Betiene destaca que sempre precisaremos ler os materiais com antecedência dos temas que 65 

serão votados. Sônia encerra o assunto ao dizer que quando uma votação for solicitada com urgência, 66 

podemos fazer a recusa. Erika Crepaldi informa que o telefone do CMAS teve problemas, talvez por este 67 

motivo vários conselheiros se ausentaram na reunião atual. A reunião finaliza com a presença de 16 68 

conselheiros. Nada mais a acrescentar, eu Sara Lemos Athayde, primeira- -secretária do CMAS, lavro a 69 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos.  70 
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