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Varginha,08 de maio de 2019.
Ata nº 311 da Reunião Extraordinária – CMAS
Neste dia 08 de maio de 2019, reuniu-se os conselheiros: Márcia Cardoso Miguel Pedro
(SEHAD), Loyana de Brito Bessa (CDCA), Rosângela Ferreira Ribeiro (Sehad), Geruza
Helena de Souza (Associação Mente Saudável), Ana Maria Martins (CDCA), Edézia
Cristina de Morais (SEMUS), Luíz Carlos da Silva (Lar São Vicente de Paulo), Vander
Ananias dos Santos (Nossa Senhora do Rosário), Priscila Silva de Paula

(SEDUC),

Débora Andrade Silva e Thaís Efigênia de Souza e Silva da Secretaria Executiva.
Justificaram ausência Suelen Esídio Magalhães (SEMUS), Sandra Maria Vilela Claudiano
(Levanta-te e Anda), Sebastião Ladeira (SEMEL), Ana Carla Raimundo Maciel e Neuman
de Fátima de Brito Ribeiro (FUVAE). Márcia iniciou a reunião dando boas vindas e
convocando os conselheiros a iniciarem as preparações para a Conferência Municipal,
passando a palavra à Aneci Marília Landim, Assistente Social da SEHAD, que sugeriu a
palestrante

Heloisa

Helena

Mesquita

Maciel,

apresentando

seu

curriculum

e

acrescentando que, a mesma possui disponibilidade para realizar a palestra. Ficou
definido que a mesma acontecerá no dia vinte e seis de julho de dois mil e dezenove,
local a definir e e sendo aprovados por todos a indicação da palestrante. A comissão de
organização da Conferência será formada por Márcia – Presidente e Loyana VicePresidente como coordenadoras, primeira secretária Neuman, segunda secretária
Rosângela, representante governamental Solange (SEDUC) a confirmar com a mesma, e
Luíz Carlos representante da sociedade civil. O representante do órgão gestor será
indicado pela gestão. Como haverá eleição dos novos conselheiros, ficou definido que os
representantes das entidades serão escolhidos através de assembleia geral a ser
convocada através de resolução deste conselho, sendo definido posteriormente o dia,
horário e local para essa eleição, já os representantes dos órgãos governamentais serão
indicados pelo executivo, e a eleição dos representantes dos trabalhadores do SUAS e
usuários, será no dia da conferência, aproveitando a presença e o espaço. Sobre a
entrega dos Planos de Ação 2019 e Relatórios de Atividades 2018, ficou definido que as
entidades que não entregaram até a data limite de 30 de abril, serão notificadas via AR
(Correios), com prazo de trinta dias para entrega, a partir do recebimento. O CMAS
precisa regularizar alguns documentos como o regimento interno, sua lei de criação, bem
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como, regulamentar o processo de inclusão das entidades, definindo a documentação que
será
exigida, o responsável pela visita técnica e se haverá uma comissão. Aneci informou
que uma capacitação está agendada para o dia vinte e sete de junho de dois mil e
dezenove, para todos os conselheiros de todos os conselhos, pois será esclarecido a
importância e o papel dos mesmos nos conselhos, assim como os objetivos e funções de
cada conselho. Márcia informou que a comissão de normas terá que fazer um relatório
referente aos último seis meses de atividades da empresa CPFL na cidade e o
encerramento de suas atividades. Comunicou ainda o resultado final dos Chamamentos
Públicos SEHAD/2019 e a convocação das OSC's selecionadas para entrega de
documentos. Por fim, Gerusa Helena de Souza foi incluída como membro da comissão de
normas. Sem mais eu Márcia Cardoso Miguel Pedro lavro esta ata, que após aprovada,
será

assinada

por

todos

os

conselheiros

presentes.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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