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Ata de  nº 231 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Montes Claros – MG

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e quinze,  realizou-se a ducentésima trigésima
primeira  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,  apreciação de entidade (Associação Javé Nessi)  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 pauta da reunião. Logo  após  foram lidas as justificativas de ausência dos seguintes
conselheiros: Sociedade Civil: Sônia Gomes Oliveira, Betiene Gomes Veloso, Geovana Terezinha, Maria
da Conceição Rocha, Nasta Hanna  e Carla Alexandra Pereira . Governo: Domingas Darc  Silva, sendo
todas  aprovadas  por  unanimidade.   Em seguida  a  presidente  passou a  palavra   para  a  Conselheira
Suzana,  integrante da comissão  de  Documentação e  Normas. A conselheira,   procedeu a  leitura  do
parecer favorável da Comissão de Documentação e Normas, para a inscrição da  entidade  Javé Nessi no
CMAS. O conselheiro Patrick questionou a conselheira Suzana sobre a questão do CNPJ da entidade,
então a técnica do CMAS  Deivaneth Araújo,  informou que a entidade fez a alteração do CNPJ e que a
comissão avaliou o projeto enviado para o CMAS. O representante da entidade Gilliard estava na plateia
e explicou sobre o projeto “Asas do Futuro”, qual a sua porta de entrada, como eles pretendem funcionar
e, acrescentou que aproximadamente daqui  quinze dias já estarão iniciando seus trabalhos, montando a
equipe multidisciplinar e com a meta de atendimento de oitenta a cem adolescentes com idade de 18
anos incompletos. Informou, ainda, que a entidade funcionará de segunda a sexta em horário comercial e
que será feito acompanhamento paralelamente com a família dos usuários, e que fez contato com o
CAPS,  todavia,  afirma que  na  próxima etapa  do projeto  irá  convidar  todos  os  atores  da  rede  para
discutirem a proposta e articularem o atendimento. Informa, ainda, que o projeto será iniciado com a
coordenação do projeto que desenvolve atividades de esporte no Independência, este portanto, será o
público a ser acolhido inicialmente. A conselheira Suzana pondera que teve a informação que será criado
o CAPSi com um público a ser acolhido de duzentos menores e sugeriu ao Giliard que busque parceria
para localizar esse público que será atendido pelo CAPSi. A Conselheira Fabíola questiona ao Giliard se
será feito atendimento com o público que cumpre medida socioeducativa e este informa que irá buscar as
portas de entrada para construção da rede de atendimento a este público. A presidente do CMAS Simone
Torres,  questiona que a comissão fez a avaliação para inscrição da entidade no CMAS e não do projeto.
A técnica do CMAS  Deivaneth informa que devido a alteração do CNPJ, no qual configura a entidades
como  de  Assistência  Social,  serão  avaliadas  suas  atividades  como  um todo.  Relatou  ainda  que   a
entidade  depende da  inscrição  no Conselho para  a  continuidade  dos  seus  trabalhos  e  das  parcerias
expostas. Informa, ainda, que a entidade não será inscrita como comunidade terapêutica, uma vez que,
não se configura como tal,   pois desenvolve atividades voltadas para prevenção e fortalecimento de
vínculos familiares dos usuários. A conselheira Suzana pergunta se os funcionários da entidade serão
voluntários, Gilliard informa que no período de trinta a sessenta dias serão voluntários, após este período
eles serão contratados. A inclusão da entidade no CMAS foi aprovada por unanimidade.  Logo  após  o
presidente do projeto Casa Israel,  Leonardo Quintino está presente na reunião e pede a palavra, o que
foi aprovado por unanimidade pela plenária. Leonardo Quintino questiona o motivo pelo qual o projeto
Casa Israel não teve sua inscrição no CMAS aprovada. Afirma que o projeto vem tentando há cinco anos
a  inscrição  no  CMAS  e  que  o  projeto  funciona  normalmente  há  anos.  A presidente  questiona  ao
Leonardo quando foi  que entrou  com a documentação para  a  inscrição e  este  informou que foi  na
semana passada que solicitou a inscrição, a presidente acrescenta que na próxima reunião ordinária o
pedido irá para a plenária. A técnica do CMAS  Deivaneth,  informa que a entidade vem solicitando a
inscrição como unidade terapêutica, voltado para a saúde, o que foge às normativas do CNAS e que
todos os projetos enviados para o CMAS vinham voltados para a área terapêutica (saúde). Informa ainda
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que a  comissão  de  documentação e  normas desta  gestão  já  foi  duas  vezes  até  a  entidade  mas  não
localizaram registros dos atendimentos. Todavia, agora a entidade deu entrada com um projeto social e
será  feita  visita  antes  da  próxima  reunião  ordinária  para  ser  realizada  a  avaliação  da  Comissão  de
Documentação e  Normas para levar  para a  plenária.  A Conselheira  Jaciany,  aduz que é  Gerente de
Gestão do SUAS e coloca a Gestão a disposição para auxiliar a entidade na construção de instrumentais
e orientações acerca das normativas a serem obedecidas para a inscrição neste Conselho. Por fim, o
presidente informa que na  Casa de Israel todos os que trabalham na entidade são voluntários. A técnica
Deivaneth informa que a política de Assistência Social veda que os usuários efetuem pagamentos para as
entidades.Após o debate a presidente 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 ____________________________________________
Jaciany Soares Serafim_____________________________________________________________
Suzana Rodrigues Coutinho ________________________________________________________
Fabíola Franciele de Jesus __________________________________________________________
Patrick Alves Silva ________________________________________________________________
Edmilson Nazareno Santos Borges ____________________________________________________
Keille Neves Moraes ______________________________________________________________
Samuel Lima Pereira ______________________________________________________________
Clene Martins A. Andrade __________________________________________________________
Eliane Cardoso dos Santos __________________________________________________________
Elenice do Rosário Dias Amorim _____________________________________________________
 Carmelita  Janine Barbosa Carvalho _________________________________________________
Antônio Augusto Tavares __________________________________________________________
Natalino do Carmo ________________________________________________________________
Sidney Alves Coutinho _______________________________________________________________

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81


