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Ata de  nº 235 da Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 8 

Montes Claros – MG 9 
Aos vinte e cinco de agosto de dois mil e quinze, realizou-se a ducentésima trigésima quinta reunião 10 
extraordinária do CMAS de Montes Claros, na sala de reunião da Casa da Cidadania desta cidade para 11 
tratar da seguinte pauta: Eleger conselheiro do CMAS de Montes Claros, conforme previsto na resolução 12 
519/2015 do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, para concorrer a vaga no CEAS de 13 
conselheiro estadual gestão 2015/2017 e assuntos Gerais. Na abertura da reunião a presidente do 14 
conselho Simone Torres, agradece a  presença de todos e em seguida  procede com a leitura da pauta, 15 
aprovada por todos e faz a leitura das justificativas de ausência na reunião sendo: governo – Maria 16 
Fernanda Soares, Fabíola Franciele de Jesus, Juliana Cristina e Clene Maria; sociedade civil – Marcus 17 
César de Aguiar, Sônia Gomes de Oliveira, Carmelita Janine Barbosa, Servulo Dias e Nasta Hanna. 18 
Logo após a Presidente pondera a ausencia da primeira e segunda Secretária e designa o Conselheiro 19 
Samuel para secretariar esta reunião.Em a  secretária executiva Erika procede com a leitura das ata  233 20 
e 234 que tiveram alterações pelos conselheiros presentes, ficando para ser aprovada ao final da reunião. 21 
A conselheira Elenice pontua sobre assunto tratado na última ata referente a sua representação nesse 22 
conselho como sociedade civil mas que ocupa cargo contratado no município. A mesma demonstra sua 23 
indignação tendo em vista que apesar de ocupar tal cargo ela  atua efetivamente como representante da 24 
sociedade civil,   sabendo diferenciar as esferas de atuação. No seu ponto de vista os conselheiros 25 
colocaram em dúvida sua postura ética. Após ponderações dos conselheiros a presidente passa a palavra 26 
para a secretária executiva, Erika Crepaldi que lê a resolução 519/2015 do CEAS no qual dispõe sobre o 27 
processo eleitoral da sociedade civil e dos conselhos municipais de Assistência Social no Conselho 28 
Estadual de Assistência Social. Erika realiza a leitura do artigo segundo, inciso terceiro da resolução que 29 
determina que os conselhos municipais terão vagas no CEAS distribuídos em dois representantes 30 
governamentais dos conselhos municipais de assistência social e dois representantes não 31 
governamentais. Nesse mesmo artigo no parágrafo terceiro pondera que a indicação do representante do 32 
conselho municipal é de livre deliberação do colegiado, não podendo ter sido conselheiro do CEAS nos 33 
últimos dois anos mandatos consecutivos, como titular ou suplente. No artigo 13 reforça que o pedido de 34 
habilitação de candidatura será dirigido à comissão do processo eleitoral, especificando em qual 35 
categoria de representação se candidata, conforme art.12 da lei nº12.262 de 23 de julho de 1996. no 36 
inciso quarto deste mesmo artigo discorre que oito vagas são de representantes dos conselhos municipais 37 
de assistência social sendo: dois titulares e dois suplentes governamentais; um titular e um suplente 38 
representante de usuários de assistência social; um titular e um suplente representante do trabalhador da 39 
área de assistência social. Erika coloca que o CMAS poderá habilitar para participar do processo 40 
eleitoral, até dia 28/08 apresentando os seguintes documentos: formulário de solicitação de habilitação, 41 
indicando o seu representante a ser eleito, devidamente preenchido; cópia das três ultimas atas de 42 
plenárias do Conselho, que não poderão ser anteriores a janeiro de 2015; cópia da ata que deliberou pelo 43 
representante para o CEAS; apresentar-se devidamente atualizado no CADSUAS; e ainda conforme 44 
resolução 527/15 apresentar a lei de criação do conselho e regimento interno. Após explicações a 45 
presidente do CMAS pondera que os representantes da sociedade civil que hoje ocupam cargo neste 46 
conselho não representam usuário e/ou trabalhadores do SUAS, o que será prontamente alterado por este 47 
conselho para o próximo pleito, em função da lei vigente ainda não contemplar. Logo após a presidente 48 
abre eleição para candidatura onde o conselheiro Patrick Alves Silva como representante do governo 49 
mostrou interesse em concorrer a vaga e foi eleito por unanimidade pelos presentes. Logo após houve 50 
correção das atas 233, 234 onde foram aprovadas pelos conselheiros presentes e aprovação 235. Nada 51 
mais a acrescentar, eu Samuel Lima Pereira lavro esta ata que após lida será assinada pelos presentes. 52 
Simone Torres Gusmão Santos- Presidente _________________________________________ 53 
Carla Alexandra Pereira- Vice Presidente ________________________________________ 54 



Jaciany Soares Serafim________________________________________________________ 55 
Suzana Rodrigues Coutinho _____________________________________________________ 56 
Patrick Alves Silva ____________________________________________________________ 57 
Edmilson Nazareno dos Santos Borges ____________________________________________ 58 
Samuel Lima Pereira ___________________________________________________________ 59 
Cristiana Magalhães Leite _______________________________________________________ 60 
Elenice do Rosário Dias Amorim __________________________________________________ 61 
Betiene Gomes  Velloso _________________________________________________________ 62 
Antônio Augusto Coelho Tavares ________________________________________________ 63 
Natalino do Carmo__________________________________________________________ 64 
Grace Aparecida Sarmento Rodrigues____________________________________________ 65 
Sidney Alves Coutinho _________________________________________________________ 66 
Ivanilde Francisca de Oliveira __________________________________________________ 67 


