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Ata de  nº 230 da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Montes Claros – MG

Aos onze dias  do mês  de junho de dois  mil  e  quinze,  realizou-se a  ducentésima trigésima 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 das atas 228 e 229,  desligamento de conselheiros,  apreciação de entidades,  aprovação da
reprogramação dos recursos do cofinanciamento estadual e federal do exercício 2014, aprovação do
plano de ação 2015 do cofinanciamento federal, apreciação do Plano de ação para o ano de 2015 dos
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS's, Cancelamento de inscrição de entidades que não
apresentaram plano de ação e relatório de atividades ao CMAS, eleição de conselheiros para cargos de
vacâncias da Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família, sendo duas  vagas para o governo
e duas vagas para a sociedade civil,  informes e deliberações das comissões temáticas permanentes e
temporárias  (  comissão  temática  permanente  de  proteção  social,  comissão  temática  permanente  de
articulação, comissão temática permanente de gerenciamento do FMAS ) e assuntos Gerais. Na abertura
da reunião a presidente do conselho Simone Torres, agradece a  presença de todos e em seguida  procede
com a leitura  da Portaria nº 29 publicada no dia 02 de junho, com a celebração da posse dos novos
Conselheiros  representantes  da  sociedade  civil,  quais  sejam,  do  segmento  Criança  e  Adolescente  a
suplente Carmelita Janine Barbosa, a representante da categoria de assistentes sociais a suplente Grace
Aparecida, os representantes do governo representantes da Secretaria de Saúde, Samuel Lima e da sua
suplente Virgínia Pimenta, da Secretaria Serviços Urbanos, Clene Martins e sua suplente Eliane Cardoso
dos Santos. Dando prosseguimento a reunião, a presidente fez a leitura da pauta e logo após foram lidas
as atas: ducentésima vigésima oitava (228) e ducentésima vigésima nona (229), sendo ambas aprovadas
por unanimidade pela plenária.Em seguida, foi feita a leitura das justificativas de ausência dos  seguintes
conselheiros: Sociedade Civil: Marcus César, Geovana Terezinha e Sidney Alves Coutinho, sendo todas
aprovadas por unanimidade pela plenária.  Também foi feita a leitura do pedido de desligamento do
Conselheiro Ricardo Soares de Oliveira representante da Secretaria de Saúde. Dando prosseguimento a
pauta, a técnica do CMAS  Deivaneth Araújo, fez a leitura de um informe da Fundação Fé e Alegria no
qual   solicita  o  cancelamento  do  serviço  de  fortalecimento  de  vinculo  do bairro  Maracanã em sua
inscrição. Em seguida a Conselheira Suzana, integrante da comissão de Documentação e Normas, realiza
a  apreciação  de  entidades  para  o  conselho. A Conselheira  Suzana,   procedeu  a  leitura  do  parecer
favorável da Comissão para a inscrição da entidade Instituto de Desenvolvimento Sustentável Conexão e
Juventude (IDSCJ), o parecer favorável foi aprovado por unanimidade pela plenária. A Associação de
Apoio Javé Nessi (Cajan), que não teve parecer favorável pela Comissão de Documentação e Normas,
enviou  uma justificativa  solicitando a  sua  inclusão  neste  Conselho,  que  foi  integralmente  lida  pela
conselheira  Suzana  e  este  pedido  será  colocado  em  votação  pela  plenária.   A técnica  do  CMAS
Deivaneth,  acrescenta que o CNPJ da entidade está como atividade religiosa, o que  veda a sua inscrição
neste Conselho e que  no entanto, ela pode inscrever um serviço, programa ou projetos no campo da
Assistência  Social  que  estejam em conformidade  com as  legislação  vigentes.  Alguns  Conselheiros
manifestaram -se , quais sejam, o conselheiro Samuel solicitou que fosse possibilitado ao Cajan o envio
de um projeto e, posteriormente, uma nova avaliação por parte deste Conselho. A Conselheira Conceição
pontua que o Cajan entregou o projeto no dia desta reunião, e que em razão da inviabilidade de tempo
este  projeto não teve condição de ser  avaliado mas acredita  ser  viável  nova avaliação por parte  da
Comissão de Documentação e normas e depois ser recolocado em votação pela plenária na próxima
reunião. O vereador Cláudio Prates que estava na plateia pediu a palavra e fez considerações sobre sua
experiência com esta Instituição ratificando a seriedade da mesma. A Secretária Executiva Erika explica
que não é possível ser feita inscrição provisória de uma instituição. Após as considerações feitas pelos
Conselheiros  e  pela  plateia,  foi  colocada  pela  Presidente  do  Conselho  Simone  Torres,   a  seguinte
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proposta  para  a  plenária:  uma nova  avaliação  do  projeto  da  Instituição  CAJAN pela  Comissão  de
Documentação e Normas e retornar em uma reunião extraordinária do Conselho para apreciação da
inscrição pelo Conselho. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade pela plenária.
Prosseguindo com a pauta da reunião e dando continuidade a pauta da reunião passada que versava sobre
a apresentação da Reprogramação dos recursos do cofinanciamento estadual e federal do exercício 2014,
a presidente passou a palavra a representante da Secretaria de Desenvolvimento Social  Marísia que
explicou  que  ficou  um recurso  para  ser  modificado  e  apresentado  hoje,  qual  seja,  o  repasse  para
Entidades  cadastradas  no  CMAS  que  ofertam serviço  de  convivência  e  fortalecimento  e  vínculos,
conforme legislação em vigor,  que   passou para  o  valor  de  R$ 45 (quarenta  e  cinco mil  reais).  A
reprogramação dos recursos foi colocado em votação e aprovada por unanimidade pela plenária. Na
oportunidade o conselheiro Sandro que é representante da Secretaria de Fazenda do município, pediu a
palavra e  afirmou que a partir desta data irá separar todos os documentos referentes aos valores da
reprogramação  objetivando  facilitar  a  próxima  prestação  de  contas  neste  Conselho.  Logo  após  a
presidente do CMAS convidou a Conselheira Jaciany e as servidoras da Gerência de Gestão do SUAS
Tatiana Oliveira e Marísia para realizarem a apresentação do Plano de Ação que contem as metas físicas
e financeiras, principalmente dos serviços cofinanciados pelo governo federal, baseado na análise de
dados dos serviços nos anos anteriores para ter uma base de fixação das metas físicas e financeiras,
considerando  que  o  plano  que  foi  apresentado  foi  enviado  para  o  município  pelo  Ministério  de
Desenvolvimento Social. Colocado em votação para a plenária o plano de ação apresentado foi aprovado
por unanimidade.Continuando com a pauta, foi colocado para a plenária a questão do cancelamento de
inscrição  de  entidades  que  não  apresentaram  plano  de  ação  e  relatório  de  atividades  ao  CMAS,
ressaltando que o prazo já foi prorrogado para esta reunião na última reunião ordinária. A Secretária
Executiva Erika informa que o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDRS
protocolou carta no CMAS solicitando um novo prazo (de trinta dias) para envio da documentação, Já
que  o  CMDRS  compromete  a  viabilizar  a   regularização  das  associações  rurais.  A solicitação  do
presidente para envio da documentação necessária  até a  próxima reunião ordinária  foi colocado em
votação para a plenária e foi aprovada por unanimidade. Em seguida a presidente CMAS Simone Torres,
informa e propõe para a plenária que em razão do tardar do horário da reunião e da iminência da falta de
quórum a apresentação do plano de ação para o ano de 2015 dos Centro de Referência de Assistência
Social (CRAS) fique para a próxima reunião ordinária do CMAS. Colocada em votação a proposta foi
aprovada por unanimidade pela plenária. Em seguida, a presidente deu início a eleição de conselheiros
para a Comissão de Instância de Controle Social do Programa Bolsa Família, sendo duas vagas para o
poder público e duas vagas para a sociedade civil. Foram eleitos Eliana Cardoso Santos, Grace Sarmento
e Samuel Lima sendo que ficará uma vaga em aberto para a sociedade civil em razão de não terem
Conselheiros interessados. Após, em informes das Comissões, a Secretária Executiva Erika ratificou a
data  da  Conferência  Municipal  de  Assistência  Social,  sendo  que  no  dia  22.06  iniciarão  as  pré-
conferência nos territórios, nelas serão eleitos os usuários que serão delegados na Conferência Regional.
Finalizando  a  pauta,  em  assuntos  gerais,  a  presidente  informou  que  recebeu  ofício  no  Conselho
informando de emenda parlamentar de uma verba recebida pela APAE para compra de um veículo, e,
para tanto, o documento foi enviado para a Gerência de Gestão do SUAS da SMDS para as informações
necessárias. Sobre a aquisição de um novo veículo (ônibus) o conselheiro Patrick que é coordenador da
PSE pediu a palavra e questiona a representante da APAE que está presente na plateia sobre o motivo de
o ônibus da APAE não poder buscar os acolhidos da residência inclusiva que são alunos da APAE. A
representante da APAE Mônica, que estava na plateia informa que não busca os acolhidos em razão de o
novo endereço da Residência Inclusiva não passar transporte coletivo urbano e em razão dos horários,
todavia,  propõe  que  realizem  nova  reunião  sobre  o  assunto.  A presidente  Simone  pontua  que  no
documento informado existe a afirmação que o veículo deve beneficiar os usuários da proteção social
especial, portanto, a presidente propõe que conste na declaração a ser emitida pelo CMAS a ressalva de
que  o  ônibus  atenda  aos  usuários  da  Residência  Inclusiva.  Colocada  esta  proposta  em votação  foi
aprovada por unanimidade pela plenária.A presidente acrescenta que recebeu no CMAS um documento
elaborado  e  assinado  pelos  Conselheiros  da  sociedade  civil  (a  exceção  da  Conselheira  Elenice  do
Rosário Amorim que não assinou o documento), referido documento exige a nomeação dos conselheiros
da sociedade civil eleitos através do edital 001/2015 e informa que os Conselheiros representantes da
sociedade civil irão retornar a participação nas plenárias e demais atividades do CMAS apenas a partir
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da nomeação dos Conselheiros da Sociedade Civil que já foram eleitos. A presidente informa que esteve
com o Consultor Jurídico da Prefeitura Municipal, que informou que existe edital aberto no momento
para eleição de dois conselheiros da sociedade civil, por este motivo não foi elaborada portaria para
nomear os conselheiros eleitos no primeiro edital, a presidente acrescenta, ainda que enviou ofício para a
Assessoria Jurídica da Prefeitura para que enviasse justificativa formal para ser compartilhada nesta
plenária para todos os Conselheiros. A Secretária Executiva informa que está mobilizando a sociedade
civil para o preenchimento destas vagas. O Conselheiro Patrick acrescenta que este posicionamento da
sociedade civil prejudica a representatividade da sociedade civil neste Conselho, ou seja, eles próprios
estão penalizando e prejudicando a representatividade da sociedade civil no Conselho em razão de um
posicionamento que não foi tomado pelo Conselho mas sim pelo setor jurídico da Prefeitura. Ademais,
deverá  ser  avaliado  se  este  documento  servirá  como  justificativa  de  ausência  dos  Conselheiros  da
sociedade civil que não vieram nesta reunião, então é feita a proposta pela Presidente do documento ser
encaminhado para a Procuradoria Jurídica do Município para conhecimento, esclarecimento e resposta.
A proposta da presidente foi colocada para a plenária e aprovada por unanimidade.A conselheira Keile
que é representante da Saúde neste Conselho pede a palavra e solicita a visita da comissão de Proteção
Especial ao Lar Santa Ana por existirem denuncias na saúde por irregularidades naquele serviço.Após a
presidente agradeceu a presença de todos deu a reunião por encerrada. Nada mais a acrescentar, eu Maria
Fernanda S. Fonseca, secretária do CMAS, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada
por todos. 
Simone Torres Gusmão Santos Presidente _________________________________________
Maria Fernanda S. Fonseca  – 1º Secretária ________________________________________
Lúcio Patrus Ananias __________________________________________________________
Jaciany Soares Serafim _________________________________________________________
Suzana Rodrigues Coutinho _____________________________________________________
Fabíola Franciele de Jesus_______________________________________________________
Patrick Alves Silva ____________________________________________________________
Domingas Darc Mendes ________________________________________________________
Juliana Cristina Alves Fonseca ___________________________________________________
Keille Neves Moraes ___________________________________________________________
Samuel Lima Pereira ___________________________________________________________
Virgínia Pimenta Gonçalves ______________________________________________________
Sandro Lobo Araújo ___________________________________________________________
Clene Martins Arruda Andrade ___________________________________________________
Eliane Cardoso dos Santos ______________________________________________________
Elenice do Rosário Dias Amorim __________________________________________________
Carmelita Janine B. Carvalho _____________________________________________________
 Antônio Augusto Coelho Tavares ________________________________________________
Maria da Conceição Rocha ______________________________________________________
Grace Aparecida Sarmento Rodrigues  _____________________________________________
Sandra Barbosa Brito Santos ___________________________________________________
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