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Ata de nº 223 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Montes Claros-MG

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, realizou-se a ducentésima vigésima terceira
reunião ordinária do CMAS de Montes Claros (MG), na sala de reunião da Casa da Cidadania desta
cidade para tratar da seguinte pauta: Aprovação da ata de nº 222; Aprovação das justificativas de ausência
dos/as  conselheiros/as;  Aprovação  do  edital  de  eleição  da  sociedade  civil  para  cargos  de  vacância;
Comunicado aos/as conselheiros/as sobre o número de falta; Desligamento dos/as conselheiros/as por
falta;  Eleição  de  conselheiro/as  para  cargo  de  vacância  da  comissão  de  Gerenciamento  do  Fundo
Municipal  de  Assistência  Social;  Chamamento  referente  ao  planejamento  das  ações  do  CMAS  e
comissões  temáticas  para  o  ano  de  2015;  Assuntos  Gerais.  A pauta  foi  aprovada  e  apenas  houve
alternância na ordem dos pontos. Em virtude da ausência, por licença saúde, da presidente Simone Torres
e da primeira secretária Maria Fernanda Soares Fonseca,  a reunião foi presidida pela vice-presidente
Carla Alexandra e pela segunda secretária Nasta Hanna, obedecendo aos artigos 18º e 20º do Regimento
Interno deste Conselho. Na abertura da reunião a vice-presidente do conselho Carla Alexandra, agradece
a presença de todos/as. Em seguida a segunda secretária do CMAS, Nasta Hanna Souza e Silva, procede
a  leitura  da  ata  ducentésima  vigésima  segunda,  logo  após  a  leitura  alguns/algumas  conselheiros/as
lembram de  pontos  que  necessitariam aparecer,  como:  Incluir  no  assunto:  Projeto  de  construção do
Centro  de  Referência  de  Assistência  Social  (CRAS),  com  recurso  de  cofinanciamento  federal,  os
seguintes itens (datas e prazos, contrapartida do município, valor total da obra, a região em que o mesmo
será construído e a justificativa apresentada para a escolha do local). Outra questão importante que não
aparece na ata de nº 222 é a consideração realizada por conselheiras da Comissão de Fundos sobre a
compra do carro destinado ao Conselho, a nota consta na prestação de contas e o veículo aguarda apenas
a  plotagem para  a  liberação.  Ainda,  foi  sugerido  acrescentar  na  referida  ata  as  datas  das  reuniões
ordinárias do CMAS no ano de 2015. Devido a tais considerações os/as conselheiros/as decidiram pela
correção da ata e, na próxima reunião ordinária, proceder a leitura e aprovação. A secretária executiva do
CMAS  Érika Crepaldi diz  da  importância  dos/as  conselheiros/as  realizarem  a  leitura  da  ata  com
antecedência e  enviarem as considerações  por meio de mensagens eletrônicas (e-mail),  facilitando a
revisão antes mesmo da plenária. Os/as conselheiras concordaram, contudo solicitaram o envio da ata
com antecedência mínima de sete dias. Dando sequência à pauta, a vice-presidente Carla Alexandra lê as
justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Governo – Simone Torres (licença saúde), Maria
Fernanda (trabalho), Juliana (trabalho), Fabíola (viagem) e Suzana (férias) e Sociedade Civil – Ana Paula
(trabalho),  sendo todas as justificativas aceitas por unanimidade.  Em seguida,  a Secretaria Executiva
Erika Crepaldi, apresenta o quadro de presença dos conselheiros e destaca o número de justificativas
seguidas que alguns vêm apresentando, como por exemplo: a Conselheira  Simara (sociedade civil) e
Flávia (governo). Frente a tal ponderação, conselheiros/as sugeriram verificar a possibilidade de alteração
no Regimento Interno e, ainda, para tentarmos melhorar a participação no Conselho foi deliberado pela
plenária  que  nas  próximas  reuniões  do  CMAS,  antes  da  leitura  das  justificativas  de  ausência,  será
apresentado  o  quadro  atualizado  de  freqüência  dos  conselheiros,  assim  a  aprovação  das  novas
justificativas de ausências terá como base as solicitações anteriores. Além disso, Érika Crepaldi enviará
um e-mail para todos/as aqueles/as conselheiros/as que sempre justificam, falando para importância da
participação.  Sobre o  Desligamento dos/as conselheiros/as por falta, a vice-presidente Carla Alexandra
destaca  o artigo 46º  inciso III  do Regimento Interno,  que diz  “O afastamento  definitivo,  do quadro
representativo do CMAS de Montes Claros ocorrerá por: Ausência do membro efetivo ou de seu suplente
em 03 (três) reuniões consecutivas ou em 06 (seis) não consecutivas durante o ano, sem justificativas
formalmente  encaminhadas  para  a  secretaria  executiva  do  CMAS  de  Montes  Claros,  sejam  elas
ordinárias ou extraordinárias.”  A secretária executiva Érika Crepaldi, por meio das listas de presença
acerca  das  quatro  reuniões  que  já  houveram  da  Gestão  2014/2016,  apresenta  a  conclusão  que  a
conselheira Ivanilde (sociedade civil) e o conselheiro Samuel (Governo) já apresentam três (3) faltas
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consecutivas  sem justificativas.  Desta  forma,  seguindo o  Regimento  Interno  deste  Conselho,  deverá
ocorrer  o  desligamento  automaticamente.  Os/as  conselheiros/as,  por  unanimidade,  aprovaram  o
desligamento. Dando continuidade à pauta, a conselheira Nasta Hanna faz a leitura do Edital 01/2015 que
convoca  e  torna  pública  Assembleia  Geral  de  Entidades  de  Assistência  Social  de  Montes  Claros,
devidamente  registradas  neste  Conselho,  em  dia  com  as  suas  obrigações  legais,  para  eleger  os/as
Conselheiros/as representantes da sociedade civil  para os cargos de vacância do biênio 2014/2016, a
eleição  será  dia  26/03/2015,  às  8h30min. Após  lido  e  feito  correções,  o  Edital  foi  aprovado  por
unanimidade.  Dando  continuidade,  apresenta-se  algumas  Comissões  Permanentes  que  precisarão  ser
recompostas,  como  por  exemplo,  a  Comissão  Temática  de  Gerenciamento  do  Fundo  Municipal  de
Assistência Social,  pois a conselheira Domingas (governo) enviou um comunicado formal afastando-se
desta comissão. Outra que precisará ser recomposta é a Instância de controle social do Programa Bolsa
Família  devido  ao  desligamento  da  conselheira  da  sociedade  civil  Ivanilde.  Como  não  houve
manifestação, os/as conselheiros/as indicaram o retorno desse ponto de pauta para a próxima reunião
ordinária. O próximo assunto diz respeito ao chamamento para a construção do planejamento das ações
do  CMAS  2015,  onde  todas  as comissões  deverão  elaborar  suas  ações  de  acordo  com  os  itens
Ação/Estratégia/Responsável/Prazo/Acompanhamento (status). Como exemplo: Erika Crepaldi apresenta
o planejamento da Comissão Temática Permanente de Comunicação, Articulação e Mobilização. Assim,
ficou deliberado que a apresentação do Plano do CMAS 2015, contendo as atividades das comissões e
mesa  diretora,  será  na  próxima reunião  ordinária  dia  12/03/2015  (quinta-feira),  onde  o  mesmo será
aprovado. Finalizando a reunião com os assuntos gerais, a vice-presidente Carla Alexandra lembra da
importância  do  CMAS  manifestar  sobre  urgência  na  disponibilização  do  veiculo  adquirido  para  o
Conselho  em  2014.  Mais  uma  vez  os/as  conselheiros/as  das  Comissões  Temáticas  salientaram  que
dependem do veículo para exercer suas atribuições. A conselheira Sônia, da Comissão de Fundos destaca
que: “Não dá para aprovar as contas e não ver os benefícios”. Sugere-se que o CMAS elabore um ofício e
encaminhe  para  a  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social,  tendo  sido  indicado  entregá-lo
pessoalmente para tentar conversar sobre o assunto. Sugestões aprovadas por todos/as por unanimidade. 
A vice-presidente Carla Alexandra faz a leitura de uma carta enviada pela Câmara de Vereadores que
solicita informações sobre a inscrição junto ao CMAS de 18 entidades do município que estão pleiteando
recurso  através  do  Projeto  de  Lei  05/2015  –  Autorização  de  Custeio  e  Despesas  e  Manutenção  de
Entidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. A partir de discussões realizadas
sobre este assunto chega-se a conclusão que o CMAS deve fazer um documento e enviar a Câmara de
Vereadores dizendo da importância das entidades serem inscritas para que haja o repasse de recursos.
Além disso, é preciso que o este Conselho tenha conhecimento de todo processo, uma vez que o recurso
em questão pertence ao Fundo de Assistência Social. Sugestões aprovadas por todos/as por unanimidade.
Finalizando a reunião, a Conselheira Sônia convida todos e todas para participarem da VI Marcha das
Mulheres com o tema Mais Poder, Mais Política, Menos Violência, a programação será a seguinte: Dia
04/03/2015 (quarta-feira), ás 17h Blitz no Centro da Cidade com Panfletagem; 05/03/2015 (quinta-feira)
Noite  Luminosa  no  Bairro  Maracanã;  06/03/2015  (sexta-feira),  às  19h  Seminário  na  Fetaemg;  e
07/03/2015 Marcha das Mulheres no Centro da Cidade.  Logo após, a vice-presidente Carla Alexandra
declara encerrada a reunião. Nada mais a acrescentar, eu Nasta Hanna Souza e Silva, segunda secretária
do CMAS, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes.
Carla Alexandra Pereira – Vice-presidente________________________________________
Nasta Hanna  S.e Silva -2º Secretaria_______________________________________________
Rosa Rodrigues Campos ________________________________________________________
Domingas Darc  Mendes ____________________________________________________
Edmilson Nazareno dos S. Borges ________________________________________________
Clene Martins A. Andrade _____________________________________________________
Crislaine Maria Silva ______________________________________________________
Elenice do Rosário Dias Amorim _____________________________________________ 
Cristiana Magalhães Leite  _______________________________________________
Betiene Gomes Velloso _________________________________________________________
Geovana Terezinha Rodrigues __________________________________________________
Antônio Augusto C. Tavares _____________________________________________________
Sônia Gomes de Oliveira ___________________________________________________
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Marcus César de Aguiar_________________________________________________________
Natalino do Carmo _____________________________________________________________
Larissa Mônica Sepúlveda _______________________________________________________
Sidney Alves Coutinho  _________________________________________________________
Sandra Barbosa B. Santos ______________________________________________________
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