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Poder Executivo
Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMAS

ATA DA 202ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELO HORIZONTE – CMAS/BH

 
Aos onze dias do mês de maio de 2016, na Casa dos Conselhos, situada na Rua Estrela do Sul, 156, Santa Tereza, ocorreu a 202° Plenária
Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte - CMAS-BH. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Nívea
Soares da Silva (representante da Secretaria Municipal de Políticas Sociais), Ralise Cássia Macedo e Shirley Jacimar Pires (representantes da
Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social), Afonso Nunes da Cruz Neto e Suely de Campos (representantes da Secretaria Municipal
Adjunta de Assistência Social), Haydée Magda Gonçalves (representante da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social), Kátia Simone
Zacché e Robélia Ursine (representantes da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social), Thatiany Phaola Moraes e Silva (representante
da Secretaria Municipal de Saúde), Veneranda Fulvia De Simone Senesi (representante da Secretaria Municipal de Governo), Maria das Graças
Coelho e Sandra Maria de Fátima Teixeira (representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação), Mara Marçal e
Celso Henrique Matias Gonçalves (representantes da Secretaria Municipal Adjunta de Trabalho e Emprego), Miriam Aparecida Mendes
(representante da Secretaria de Administração Regional Centro-Sul), Aline Elen Luna (representante da Secretaria de Administração Regional
Leste), Rosângela de Fátima Sardinha Pastana e Viviane Amaral Andrade de Oliveira (representantes da Secretaria de Administração Regional
Nordeste), Adriana Basílio Lanza Moreira (representante da Secretaria de Administração Regional Noroeste), Kleiton Ferreira (representante da
Secretaria de Administração Regional Norte), Kênia Alcici Rocha e Leandro Faria Campos (representantes da Secretaria de Administração
Regional Oeste), Ivan Magalhães Xavier (representante da Secretaria de Administração Regional Municipal Pampulha), Rubiana Moreira Pinto
de Oliveira (representante da Secretaria de Administração Regional Venda Nova), Janete Candida de Souza Machado e Shirley Carvalho de
Araújo (representante de usuários da Regional Barreiro), Deide Fernandes Serra (representante de usuários da Regional Centro-Sul), Maria
Cristina Silva e Kênia Márcia Ribeiro (representantes de usuários da Regional Leste), Rodrigo Pinheiro Fernandes e Lucas Marcos de Almeida
Paulino (representantes de usuários da Regional Nordeste), Vânia Maria Silva de Oliveira e Maria José Diniz Costa Nunes (representantes de
usuários da Regional Noroeste), Maurício Moreira dos Santos e Nivaldo Pereira da Costa (representantes de usuários da Regional Norte), Ivone
Aparecida da Silva Malachias e Jocali José Pedro (representantes de usuários da Regional Nordeste), Heomenegilda Lopes Sales e Maria
Aparecida da Cruz (representantes de usuários da Regional Pampulha), Marlene de Fátima Teodoro Silva e Aristides Mendonça da Conceição
(representantes de usuários da Regional Venda Nova), Marcelo Antônio Rodrigues (representantes de entidades ou organizações de usuários do
Suas), Rosemary Aparecida dos Santos (representante de entidades socioassistenciais: Creche Comunitária Dom Giussani), Virgínia Goulart de
Castro (representante de entidades socioassistenciais: Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais), Jacqueline Wanderley Matias Silva
(representante de entidades socioassistenciais: Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição – Centro de Assistência Social Tecendo a
Vida), Gleice Luciane dos Santos Rocha (representante de entidades socioassistenciais: Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos
Assistenciais Sudeste Brasileiro – Região Administrativa de Minas Gerais – ADRA), Lírio Inácio Poersch (representante de entidades
socioassistenciais:  Ação Social Técnica), Fernanda Flaviana de Souza Martins (representante de entidades socioassistenciais: Associação
Projeto Providência), Adriane Assis Fonseca (representante de entidades socioassistenciais: Grupo de Desenvolvimento Comunitário –
GDECOM),  Fabiana Nunes Silva Gonçalves Rios (representante de entidades socioassistenciais: Inspetoria São João Bosco), Maria Aline
Gomes Barbosa (Fórum Regional dos Trabalhadores do Suas Pampulha – FORT-SUAS-P), William Santos Franca (Fórum Regional dos
Trabalhadores do Suas Oeste – FORT-SUAS-O), Francielly Ferreira Caetano (Fórum Municipal dos Trabalhadores/as do Sistema Único de
Assistência Social de Belo Horizonte – FMTSUAS-BH), Maykel Marinho Calais de Araújo (Fórum Regional dos Trabalhadores do Suas Centro-
Sul – FORT-SUAS-CS), Fabiano da Silva Siqueira (Fórum Regional dos Trabalhadores do Suas Leste – FORT-SUAS-L), Sandra Mara Teixeira
de Castro (Fórum Regional dos Trabalhadores do Suas Venda Nova – FORT-SUAS-VN), Kátia Rochael Rodrigues (Conselho Regional de
Psicologia – 4ª região – MG). A conselheira Ralise abriu essa plenária dando boas vindas a todos em nome do Secretário Municipal Adjunto de
Assistência Social, Sr. Marcelo Alves Mourão e em seguida, leu as justificativas de ausência: Iara da Costa Nogueira, Ademilton Aparecido de
Araújo, Lucinete dos Santos por motivo de duplicidade de agenda e Átila Rafael Sabino Calzavara por estar de férias. A Ralise solicitou a todos
conselheiros que preenchessem as informações do CadSuas para atualizar os dados pessoais junto ao Conselho Nacional de Assistência Social.
Depois apresentou a secretária executiva do CMAS-BH, Edna Gomes, que por sua vez fez a apresentação de toda equipe técnica que compõe a
Secretaria Executiva. Explicou que essa equipe tem como principal objetivo de trabalho assessorar os conselheiros, principalmente, nas
comissões de trabalho, plenárias e realização de visitas técnicas às entidades socioassistenciais. A Ralise comunicou que a Secretaria Executiva
está elaborando uma capacitação para todos e informou que a ata da última plenária, enviada para os conselheiros, será apreciada na próxima
reunião da Mesa Diretora. Explicou que o mandato dos conselheiros é de dois anos e que o da Mesa Diretora é de um ano para dar alternância à
Presidência do CMAS-BH, sendo que um ano é para representante do governo e um ano para representante da sociedade civil e que devido
essa alternância, quem assume neste ano como Presidente é um representante do governo. Informou, ainda, que as reuniões da Mesa Diretora
são quinzenais. Posteriormente, a Ralise dividiu a plenária em dois grupos: governo e sociedade civil para fazer a composição de todas as
comissões de trabalho e da Mesa Diretora. Depois de decidir os dois grupos se reuniram novamente para informar sobre os integrantes, ficando
a Mesa Diretora com a seguinte composição: Presidente: Ralise Cássia, Vice-Presidente: Marcelo Antônio Rodrigues, Primeira Secretária:
Bernadete Blaess e Segunda Secretária: Jacqueline Wanderley. Após a leitura dos componentes das comissões de trabalho, o conselheiro Lírio
propôs para a pauta da próxima plenária: retorno sobre as deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência Social; a continuação dos
trabalhos de alteração do Regimento Interno focando, principalmente, na revisão do quórum para as próximas plenárias; continuar monitorando e
acompanhando como está a interrupção de vale-transporte e cesta básica e discutir a possibilidade de entrada de mais dois membros para cada
comissão, sendo um do governo e outro da sociedade civil, uma vez que muitos conselheiros da sociedade civil queriam participar das
comissões e não haviam mais vagas. A técnica da secretaria executiva Adryana Gangana informou que os trabalhos para revisão do Regimento
Interno, de acordo com a deliberação da Mesa Diretora da gestão passada, foram designados para a Comissão de Política, mas os presentes
concordaram que fosse repassado para a Comissão de Normas finalizar o trabalho, pois é atribuição dessa. A conselheira Kátia Rochael falou
sobre a importância da participação de alguns gerentes da SMAAS como representante do órgão gestor neste Conselho, contudo, salientou que
seria melhor ainda a participação do próprio secretário, Sr. Marcelo Mourão, principalmente, na presidência do CMAS-BH. O conselheiro Willian
solicitou em nome da sociedade civil que a capacitação para os conselheiros do CMAS-BH fosse estendida para os CORAS e CLAS. A
conselheira Jacqueline solicitou para a Ralise que fosse repassada a  data da posse desse novo conselho pelo Prefeito e essa respondeu que a
mesma ainda não foi decidida. A Jacqueline reafirmou a importância da posse uma vez que pode simbolizar qual o grau de importância que o
Prefeito dá para essa política pública. Perguntou também a respeito da data do início dessa nova gestão, pois ficou um lapso de tempo entre o
dia 1º até o dia 11.05.16 e que ficava temerária em responder por algo que possa ter acontecido no CMAS-BH nesse lapso de tempo. Após
alguns debates, a Ralise colocou em votação quem era favorável a iniciar a gestão a partir do dia 01.05.16, tendo essa proposta 21 votos
favoráveis e a proposta para iniciar a partir do dia 11.05.16 teve 05 votos favoráveis e 01 abstenção da conselheira Maria Cristina. A conselheira
Deide ratificou a importância do Sr. Marcelo Mourão integrar a presidência do CMAS-BH. A conselheira Francielly reafirmou sobre a importância
de um retorno na próxima plenária sobre as deliberações da XI Conferência Municipal de Assistência Social e também de quais foram as
deliberações da X Conferência Nacional de Assistência Social. Ainda, ficou encaminhada para a próxima plenária a discussão/monitoramento da
interrupção do vale-transporte e da cesta básica e também a discussão da extensão da capacitação dos conselheiros do CMAS-BH para os
CORAS e CLAS.  O conselheiro Lírio solicitou que a entrega do produto da revisão do Regimento Interno pela Comissão de Normas seja para a
plenária de Julho e diante dessa solicitação a Ralise ratificou que os trabalhos do Regimento Interno sejam encaminhados para a Comissão de
Normas, que após o término sejam repassados para análise da Mesa Diretora que, em seguida, encaminhará para a deliberação em plenária. A
Ralise retomou o ponto da capacitação e havia sugestões para ser feita em período integral ou em apenas um turno, manhã ou tarde. Houve
alguns debates e ficou definido pela maioria que seria melhor se fosse realizada em dois dias, porém, o dia inteiro. Nada mais havendo a ser
tratado, eu, Ralise Cássia, presidente do CMAS-BH, dei por encerrada a plenária e lavro e assino a presente ata. Belo Horizonte, 11 de maio de
2016. 
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