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Ata da trecentésima septuagésima oitava reunião do Conselho Municipal Assistência Social de Nova 1 

Lima (CMAS/NL) realizada no dia nove de setembro de 2020 em caráter ordinário de maneira virtual 2 

em decorrência da impossibilidade de realização de reuniões presenciais, conforme Decreto Municipal 3 

n° 9.942 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre a decretação de Situação de Emergência em Saúde 4 

Pública no âmbito do Município de Nova Lima, em razão da disseminação do novo coronavírus 5 

(Covid-19) e demais decretos afins. Estiveram presentes os conselheiros titulares: Renato Silva 6 

(representante da Secretaria Municipal de Administração - Semad); Ludson Rocha Martins 7 

(representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semds); Isabel Cristina Alves 8 

(representante da Secretaria Municipal de Saúde - Semsa); Cibele Júnia Braz (representante da 9 

Secretaria Municipal de Educação - Semed); Sebastião Demétrio Amorim Júnior (representante da 10 

Secretaria Municipal de Fazenda); Vera Lúcia Aparecida Anastácio (representante das entidades - 11 

Circo de Todo Mundo) e Beatriz de Fátima Ribeiro Sabino (representante dos usuários). Estiveram 12 

presentes os conselheiros suplentes: Lúcia Helena dos Santos Lago (representante da Semds); 13 

Sandra Lemos Ferreira (representante da Semsa); Simone dos Santos Gregório Dias (representante 14 

da entidade Casa Rosal). Estiveram presentes os seguintes interessados: Kênya Carvalho de Araújo 15 

(Coordenadora da Diretoria de Proteção Social Especial - PSE); Débora Maria David da Luz 16 

(Secretária da Semds) e Raimundo Domingos Costa (Lar dos Idosos). A Secretaria Executiva esteve 17 

representada pelas técnicas Dayane de Oliveira Aguiar e Patrícia Carvalho Gomes. O presidente 18 

Ludson iniciou a reunião solicitando que a secretária executiva Dayane realizasse a leitura da ata nº 19 

377, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida o presidente fez a 20 

leitura da pauta da reunião, que constou de: 1- Leitura da ata nº 377; 2- Informes; 3- Recomposição 21 

da Comissão de Política; 4- Aquisição de EPI’s; 5- Lei Complementar nº 173/2020 e 6- Prestação de 22 

contas (2º trimestre 2020). A secretária executiva Patrícia informou que Magda, diretora do Setor 23 

Financeiro, justificou ausência em função de estar participando de uma capacitação e pontuou que a 24 

diretora enviou algumas das respostas solicitadas pela Comissão de Financiamento na noite anterior e, 25 

com isso, não foi possível que a Comissão analisasse. Informou também, que o coordenador da Gestão 26 

do Trabalho justificou por que não teria tempo hábil para responder os apontamentos do Ofício 27 

CMAS/NL nº 67 de 04 de setembro de 2020. Dessa forma, Patrícia sugeriu a retirada do ponto de 28 

pauta da prestação de contas referente ao 2º trimestre de 2020 e que o mesmo passasse para a próxima 29 

plenária. Ludson colocou a pauta em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade, com a 30 

retirada do ponto sugerido. Em seguida, o presidente passou para o momento dos informes, 31 

agradecendo a participação de senhor Raimundo enquanto conselheiro e dando posse a Elvio Soares do 32 

Amaral, como representante do Lar dos Idosos Nossa Senhora de Lourdes, conforme Ofício nº 33 

61/2020 enviado pela coordenação da entidade. Dayane esclareceu que cada entidade possui apenas 34 

um representante e, com isso, somente o nome indicado como titular do Lar dos Idosos ocuparia a 35 
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cadeira no CMAS, enquanto suplente da entidade Circo de Todo Mundo. Ludson informou que foi 36 

realizado a recomposição do orçamento da Assistência Social e realizado um aporte de R$250.000,00 37 

na Proteção Social Básica - PSB para o SCFV. No entanto, não foi possível destinar recursos para os 38 

Programa de Enfrentamento à Pobreza. Informou ainda, que Magda conseguiu junto ao Financeiro da 39 

Prefeitura, manejar o orçamento para que os recursos do Acessuas passassem a ser enquadrados na 40 

modalidade contribuição social ao invés de subvenção social, permitindo assim que no edital de 41 

chamamento público conste a possibilidade de a entidade vencedora adquirir materiais permanentes. 42 

Em seguida Patrícia informou que em consulta ao site da Câmara, verificou-se que o Projeto de Lei nº 43 

1.955/2020 que altera a Lei Municipal nº 2.764/2020 para suplementação, em favor dos projetos de 44 

proteção social especial de média e alta complexidade, referente à Casa de Isolamento Social, foi 45 

encaminhado à Comissão de Serviços Públicos Municipais em 27/08/2020 e que o Projeto de Lei nº 46 

1.944/2020 que institui no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS – o benefício 47 

eventual de auxílio emergencial municipal foi retirado de pauta em 27/08/2020 devido à insuficiência 48 

de assinaturas da Comissão. Ludson avalia que dado o contexto político, tais projetos dificilmente 49 

serão aprovados, ressaltando que a secretária municipal Débora Davi tentou conversar com os 50 

vereadores. A conselheira Beatriz se manifestou dizendo que participa do Conselho há muito tempo e 51 

não vê ações para tirar as famílias da situação de pobreza, externando sua indignação diante do fato de 52 

não ver nenhum projeto nesse sentido, considerando que somente se alimenta a situação de pobreza, 53 

sem intenção de mudar. A conselheira afirma que os benefícios em Nova Lima são excelentes, mas 54 

somente com a cesta básica e a cesta de legumes, as famílias não vão conseguir sair da pobreza. 55 

Beatriz destaca a necessidade de ações que fomentem a empregabilidade. Ludson ressaltou a 56 

importância do encontro virtual com os vereadores para que o Conselho aproveite a oportunidade de 57 

fazer esse debate na Câmara e com o novo governo, acreditando que modificações na LOA possam ser 58 

feitas. A conselheira Lúcia se manifestou dizendo que estranha porque o Conselho não orienta a 59 

representante dos usuários, pois empregabilidade não é oferta do SUAS. Ludson explicou que o 60 

questionamento é em relação a não alocação de recursos para Projetos de Enfrentamento a Pobreza, 61 

conforme a LOAS. Informou ainda que foi feita uma discussão detalhada na reunião conjunta da 62 

Comissão de Financiamento e de Política, ultrapassando até o horário previsto para o término da 63 

reunião, em que foi discutida as responsabilidades das outras Secretarias e limitações do SUAS. Lúcia 64 

citou o projeto das Hortas Comunitárias e fez a defesa da necessidade de envolvimento das outras 65 

áreas, uma vez que o desemprego impacta toda a assistência social, mas não é atribuição somente 66 

dessa política pública. O conselheiro Renato afirmou que não vê o turismo falar que trouxe trabalho 67 

para o público mais vulnerável, nem a Secretaria de Trabalho e Renda, nem o gabinete, que nenhuma 68 

outra Secretaria fala que está atendendo a demanda dos usuários da assistência social, analisando que a 69 

Semds trabalha sozinha e que a comunicação é falha, sugerindo que seja criado um grupo de trabalho 70 
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para discutir a questão da geração de emprego e renda. A conselheira Vera pontua uma dúvida com 71 

relação à Horta Comunitária, indagando quando será aberto o edital e uma dúvida quanto ao edital 72 

aberto do Acessuas, se ele contempla o enfrentamento a pobreza. Além disso, propõe como 73 

encaminhamento que o CMAS possa provocar as outras Secretarias para alinhar uma integração e 74 

início de trabalho articulado no que toca a empregabilidade. Ludson fez a leitura de uma mensagem no 75 

chat, em que Lúcia informa que foi necessário adiar o lançamento do edital das Hortas Comunitárias 76 

em função da pandemia. O presidente esclareceu que o edital do Acessuas não diz de projetos de 77 

enfrentamento à pobreza, mas contempla parte da demanda apresentada pela conselheira Beatriz. Em 78 

relação à afirmação de que o Conselho não esclarece a fala em relação a empregabilidade, Patrícia 79 

registrou que a temática foi discutida na reunião das comissões e que a representante dos usuários foi 80 

devidamente orientada, mas que a fala da conselheira Beatriz se trata da falta de previsão orçamentária 81 

para o ano de 2021 para projetos de enfrentamento à pobreza, que como consequência, geram 82 

empregabilidade. Que realmente, em 2020 consta na LOA o valor de R$100.000.000 para subvenção 83 

para entidades inscritas na modalidade de programas de proteção social básica, o que é fruto de um 84 

longo debate no Conselho em prol do financiamento de entidades inscritas como programas e projetos 85 

e não somente dos serviços, mas que em 2021 não há previsão para projetos de enfrentamento à 86 

pobreza, e que essa temática não tem sido devidamente tratada no Conselho. Concluindo sua fala, a 87 

secretária executiva pontuou que o Conselho são todos os conselheiros e profissionais da Secretaria 88 

Executiva. Beatriz destacou ainda, que a pandemia piorou a situação das famílias e que a assistência 89 

não vai dar conta de dar cesta básica e de legumes para todos que necessitam. Que acredita que o 90 

SUAS vai além. Que é necessário montar cooperativas, ajudar as famílias a ter dignidade, ter emprego, 91 

e que vai lutar por isso, senão não faz sentido defender os usuários. A secretária municipal Débora 92 

Davi iniciou sua fala afirmando que Beatriz tem razão quanto a necessidade de pensar iniciativas de 93 

fortalecer as famílias. Mas que a empregabilidade é um viés, que a questão é mais complexa e que a 94 

assistência atua para promover as famílias em diversos aspectos. Para ter empregabilidade, é 95 

necessário ter várias coisas antes, para se adaptar. Débora falou que a assistência trabalha para 96 

possibilitar o acesso à cidadania, atuando com aquele que não consegue ser aprovado numa entrevista 97 

de emprego, por que precisa resolver questões anteriores. A secretária enfatiza que a empregabilidade 98 

não é só encaminhamento, que depende questões anteriores. Débora concorda que os benefícios e 99 

transferência de renda não levam ninguém a nada. Que é algo complexo, pois no país temos 25 100 

milhões e meio de pessoas desempregadas e que o Brasil enfrenta uma questão estrutural. Ressalta que 101 

a situação é um desafio para gestores e conselheiros. Débora concorda que as cooperativas podem ser 102 

uma saída, mas que não resolve os problemas de empregabilidade. A secretária alerta para que se tenha 103 

cuidado para não trazer para assistência a responsabilidade da lacuna deixada por outros atores. 104 

Débora considera que para ter emprego, tem que querer, tem que correr atrás, e que muitas vezes os 105 
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usuários do SUAS não têm condições por apresentarem questões macro que devem ser resolvidas. A 106 

secretária afirmou ainda, que é papel do Conselho buscar recursos, mas que ela enquanto secretária, 107 

que conseguiu aumentar o orçamento da Assistência. Débora avalia que ao invés de buscar firulas o 108 

Conselho de Assistência tem que defender o usuário, que diz defender, e que o Conselho pode fazer 109 

muito. A secretária relatou seu histórico, que lutou muito e que foi às ruas defender os conselhos, e que 110 

o CMAS/NL deve usar do seu poder deliberativo. Débora destacou que CMAS/NL deve ir além de 111 

perguntar quantos pães foram adquiridos, que deve conversar com os vereadores, e se tiver proposta 112 

consistente, pode fazer programa de hortas comunitárias sim. A secretária finalizou sua fala 113 

destacando ainda, a questão da escolaridade como importante ferramenta para a conquista de um 114 

emprego. O presidente citou que na última reunião da Mesa Diretora foram dados encaminhamentos 115 

visando a realização de um encontro virtual com os vereadores e relembrou que o Conselho de Nova 116 

Lima já realizou o primeiro debate entre candidatos a prefeito por duas eleições consecutivas. A 117 

secretária executiva Patrícia, a partir da fala da secretária municipal, discorreu sobre algumas questões. 118 

Quanto a afirmativa de que o Conselho tem o papel de correr atrás de recursos para assistência, 119 

Patrícia destacou que em quase 10 anos de controle social e participação em várias capacitações, 120 

jamais soube desse papel, solicitando à Débora que orientasse o CMAS/NL quanto a isso, pois sempre 121 

se entendeu tratar-se de papel do órgão gestor. Patrícia desenvolveu sua fala lembrando do histórico do 122 

Conselho de Assistência Social de Nova Lima, pois a secretária municipal e alguns conselheiros 123 

novatos poderiam não conhecer. Patrícia lembrou que o CMAS Nova Lima chegou a receber em 2015 124 

o prêmio de mérito do Conselho Nacional de Assistência Social e que está no blog do Fundo Nacional 125 

de Assistência Social como modelo de boas práticas. A secretária executiva pontuou que o Conselho é 126 

reconhecido por seu trabalho e que poucos conselhos municipais possuem o nível do CMAS/NL. 127 

Patrícia reforçou que em 2012 o Conselho promoveu debate entre os candidatos a prefeito, assim como 128 

em 2016, sendo que consta no planejamento do CMAS a realização de mais um debate nas eleições de 129 

2020, visando sempre dar visibilidade à Política de Assistência Social, trazendo esta pauta para a 130 

agenda política. O CMAS/NL realizou ainda, em 2017, reuniões com o prefeito e com os vereadores 131 

(assim que empossados), nesse mesmo viés. Além disso, está sendo organizada uma live com o 132 

objetivo de apoiar o governo na aprovação dos projetos de lei que estão parados na Câmara. A 133 

secretária executiva lembrou também das diversas vezes em que foi realizada incidência política junto 134 

aos vereadores em defesa do aumento do repasse para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 135 

Vínculos - SCFV, em que o presidente Rodrigo foi ao gabinete de todos os vereadores e que, junto a 136 

conselheira Conceição (representante dos usuários) participou de plenária da Câmara para pressionar a 137 

aprovação da suplementação dos recursos de subvenção dentro da PSB, destacando que se não fosse a 138 

pressão do CMAS o SCFV não teria passado de R$250.000,00 para o valor que está hoje. Patrícia 139 

rememorou que ao longo dos últimos 10 anos o CMAS/NL tem acompanhado o orçamento municipal, 140 
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participando sempre de audiências públicas e chegou a acionar o Ministério Público para garantir o 141 

cumprimento de seu papel deliberativo no que se refere às peças orçamentárias. Lembrou também, que 142 

o CMAS em 2015 acionou o Ministério Público devido ao fato da Secretaria não possuir a equipe de 143 

referência estabelecida pela NOB Suas – RH e que a partir da análise das prestações de contas, 144 

percebeu-se nas folhas de pagamentos que diversos servidores recebiam pelo Fundo Municipal de 145 

Assistência Social sem trabalhar no SUAS e que constatou-se inclusive a existência de funcionário 146 

fantasma, mas que em 2016 quando o secretário Diego Garzon assumiu, foi possível recompor a 147 

equipe da Assistência Social a partir dos dados e trabalho de acompanhamento e fiscalização realizado 148 

pelo Conselho. Quanto à fala de Débora, de que o Conselho não devia se preocupar com firulas 149 

perguntando quantos pães foram adquiridos, Patrícia ponderou que a Comissão de Financiamento não 150 

fez tal questionamento pois no documento “Movimentação de empenhos – valores pagos” consta a 151 

aquisição de 1903 pães, mas que a Comissão solicitou apenas que a gestão informasse a data de 152 

utilização ou em quais eventos foram fornecidos os lanches, pois se trata de mais de R$3.000,00 de 153 

recursos para compras de lanches para eventos, pagos em maio e junho, durante a pandemia, e que 154 

bastava a gestão responder se é pagamento de nota fiscal antiga ou qual evento fez durante a pandemia. 155 

Patrícia ressaltou que isso é função do Conselho, e que não é “mimimi”, ou melhor, firulas como foi 156 

dito. Patrícia fez a leitura de uma mensagem no chat enviada pela secretaria municipal dizendo que o 157 

Conselho deve avaliar o macro e a secretária executiva destacou que o CMAS/NL consegue analisar 158 

não apenas o micro, quanto também o macro. A título de exemplo, Patrícia citou as discussões acerca 159 

da Lei Complementar nº173 de maio de 2020 na qual o governo federal prevê a destinação de recursos 160 

para o Sistema Único de Saúde e para o SUAS, lembrando que já repassou notícias sobre isso nos 161 

informes das plenárias anteriores. A secretária executiva destacou que em 05 de agosto de 2020 a 162 

Comissão de Financiamento oficiou a Semds solicitando informações acerca das discussões que tem 163 

sido realizadas junto à Secretaria Municipal de Saúde e junto ao prefeito para trazer recursos para a 164 

Assistência Social e, que em 27 de agosto foi enviado email solicitando resposta pois essa questão 165 

estaria na pauta da reunião ordinária de hoje, contudo a Semds não respondeu. Patrícia finalizou sua 166 

fala desculpando-se por se estender, mas que em função do controle social ter sido desmerecido, 167 

desrespeitado, percebeu a necessidade de defender todo o histórico do Conselho Municipal de 168 

Assistência Social de Nova Lima. Renato endossou a fala de Patrícia e destacou que não tem 169 

“mimimi” no CMAS, que é um trabalho sério, comprometido com a política pública de qualidade para 170 

a população e a melhor gestão dos recursos, que avalia do todo aos detalhes e que percebe que há um 171 

histórico em Nova Lima dos secretários não conversarem com os prefeitos para trazer recursos para as 172 

áreas e atuarem de forma conjunta.  A conselheira Beatriz acrescentou que embasa seu voto no parecer 173 

da Comissão de Financiamento, pois acredita que a comissão analisou os dados apresentados de forma 174 

profunda e detalhada, uma vez que são apresentados durante a prestação de contas na reunião plenária 175 



6 

 

valores agrupados e são valores consideráveis. Ludson propôs como encaminhamento o envio de 176 

ofício para o gabinete questionando sobre as ações de geração de emprego e renda desenvolvidas pelas 177 

outras secretarias, como por exemplo de emprego e renda, e fazenda. O encaminhamento foi aprovado 178 

por todos os conselheiros presentes. Passando para o primeiro ponto de pauta para deliberação, o 179 

presidente passou a palavra para a secretária executiva Dayane, que informou que a Comissão de 180 

Política está com vacância nas duas cadeiras da sociedade civil, com a saída do conselheiro Raimundo. 181 

A conselheira Isabel informou que está sobrecarregada e que conversou com sua suplente quanto a 182 

possibilidade de substituí-la como representante governamental da Comissão de Política. Beatriz e 183 

Sandra se dispuseram a participar da referida comissão, o que foi aprovado pelos conselheiros 184 

presentes ficando vacante uma cadeira de sociedade civil a ser preenchida na próxima plenária.  Na 185 

sequência, Ludson passou para a pauta da aquisição de Equipamentos de Proteção Individuais, 186 

solicitada pela conselheira Mônica na plenária passada. Contudo, a conselheira justificou ausência 187 

nesta reunião por motivo de trabalho. Foi realizada a leitura da mensagem da secretária Débora no 188 

chat, informando que a compra foi realizada e que os EPI’s devem ser entregues até o início da 189 

próxima semana. Lúcia ponderou que seria bom se Mônica estivesse presente para esclarecer a 190 

demanda e afirmou que a informação que tem chegado à gestão é de que apesar da oferta das máscaras 191 

face shield, muitos trabalhadores não estão fazendo uso das mesmas, avaliando a importância de 192 

reforçar a conscientização junto aos trabalhadores quanto a necessidade do uso dos EPIs e de se 193 

verificar a utilização pelos profissionais. Ludson destaca que há questões significativas: em relação às 194 

máscaras N95 e à faceshield, e à recusa de utilização por parte dos trabalhadores, refletindo se seria o 195 

caso de discutir o assunto após a gestão se posicionar por ofício. Isabel, conselheira representante da 196 

Secretaria de Saúde, perguntou sobre a aquisição de máscaras cirúrgicas, tendo em vista as orientações 197 

dos órgãos de saúde, que afirmam que máscaras de tecido não são consideradas EPI’s.  A conselheira 198 

mencionou a Resolução da Secretaria Estadual de Saúde nº7.166 que estabelece o repasse de incentivo 199 

financeiro para o custeio das ações e serviços de saúde no enfrentamento ao COVID-19, no âmbito da 200 

Atenção Primária à Saúde, para as populações em situação de maior vulnerabilidade em saúde, no 201 

valor de aproximadamente 43 mil reais. Avaliou que a Semds poderia observar a nota emitida pelo 202 

Siass para nortear as compras no município ou emitir nota com o Siass. Respondendo à indagação de 203 

Isabel quanto a aquisição de máscaras cirúrgicas, Ludson informou que não consta no planejamento a 204 

aquisição do referido EPI. Lembrando o plano de ação aprovado, Patrícia perguntou no chat sobre a 205 

situação dos serviços gerais e Débora respondeu no chat que os 7 profissionais dos serviços gerais 206 

foram contratados e começaram a atuar em 14 de agosto. Dando sequência à pauta referente à Lei 207 

Complementar nº173 o presidente deu a palavra à Patrícia para apresentar o ponto de pauta. A 208 

secretária executiva contextualizou dizendo do ofício que a Comissão de Financiamento enviou para 209 

gestão solicitando informações acerca das tratativas realizadas em função da Lei Complementar nº173 210 
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de 27 de maio de 2020 que “Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 211 

SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras 212 

providências”. Destacou que tem participado das reuniões da Comissão Intergestores Bipartite – CIB, 213 

em que os gestores municipais têm ressaltado a necessidade de debater com os secretários de saúde e 214 

prefeitos para garantir que o recurso seja destinado à Assistência Social, uma vez que a lei não fixa os 215 

percentuais de cada área, cabendo ao prefeito estabelecer o repasse para o SUS e SUAS. Patrícia fez a 216 

leitura da Nota do Conselho Nacional de Assistência Social aos gestores e conselhos municipais de 217 

assistência social visando contribuir com o entendimento dos conselheiros, sendo possível destacar que 218 

a nota “reitera a importância de que os gestores e conselhos da Política de Assistência Social, (...) dos  219 

municípios, se organizem e se unam para apresentar, ao chefe do executivo local, os elementos e 220 

argumentos necessários para a sensibilização e compromisso quanto à destinação adequada, 221 

equilibrada e priorizada de parte dos recursos oriundos da Lei Complementar nº 173, de 2020, (art. 5, 222 

inciso I) para a Política de Assistência Social” e que reforça “a necessidade de articulações entre a 223 

gestão e o controle social com vistas à deliberação de dispositivos direcionados a prefeitos (...), 224 

quanto à importância de execução percentual equilibrado de recursos oriundos da LC nº 173, de 2020 225 

entre o SUS e SUAS. A secretária executiva enviou no chat o link1 de uma matéria do Senado notícias 226 

no qual é possível clicar no nome do Estado de Minas Gerais e visualizar o repasse para cada 227 

município, sendo que na página o valor para Nova Lima está em R$10.444.219,09, avaliando que se 228 

trata de um valor considerável. Patrícia apresentou o parecer da Comissão de Financiamento, com 229 

indicativo para que o Plenário emita Resolução recomendando ao chefe do Poder Executivo que fixe o 230 

percentual a ser destinado ao SUAS e utilize esses recursos no pagamento do auxílio emergencial, 231 

lembrando que nas discussões acerca desse benefício, o valor global seria menor que R$2.000.000,00. 232 

A secretária executiva comentou que talvez, por se tratar de recurso federal que deve ser utilizado até 233 

31/12/2020 e, que caso não seja utilizado deverá retornar aos cofres do governo federal, que a 234 

estratégia de pagar o auxílio emergencial com recursos federais poderia de certa forma pressionar o 235 

Legislativo para aprovar o projeto de lei com maior celeridade. Renato perguntou se o município já 236 

recebeu alguma parcela e Patrícia respondeu que na reunião da CIB no início de agosto foi dito que os 237 

municípios já haviam recebido 2 parcelas, sendo que o governo federal repassará um total de 4 238 

parcelas, mas que o Conselho não recebeu nenhuma informação oficial de Nova Lima. Renato 239 

questionou quem é o representante da Semds no gabinete de crise pois seria necessário discutir sobre a 240 

utilização deste e de outros recursos. Patrícia respondeu que em abril o Conselho oficiou a Prefeitura 241 

recomendando que a Semds e CMAS participassem, mas que a secretária saberia responder melhor o 242 

que ocorreu depois. Ludson falou que a Semds tem participado por meio da Débora e de outras 243 

                                                           
1http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/05/mp-libera-r-60-1-bilhoes-contra-coronavirus-em-estados-e-

municipios 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
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pessoas, como PSB, mas não foi nomeada, participando apenas como convidada. Débora endossou 244 

essa fala no chat, informando que a partir da recomendação do CMAS, a Semds solicitou esta 245 

participação e desde então a Semds é convidada a participar das reuniões. Renato indagou se há a 246 

informação sobre o valor direcionado a Semds de forma precisa e Débora esclareceu que este recurso 247 

financiaria a Casa de Isolamento Social para pessoas em situação de rua ou que não têm lugar para 248 

ficar em isolamento. A casa é grande, comporta 20 pessoas e foi alugada pelo valor de R$18.000,00 249 

por mês (com recursos ordinários). A secretária informou que os recursos da LC173 seriam destinados 250 

para subsidiar a entidade que vai gerir a casa, com uma previsão de custo médio de R$680.000,00 e 251 

que o auxílio emergencial seria pago com recurso ordinário. A secretária Débora afirmou ainda que a 252 

saúde abriu mão de R$2.000.000,00 para o SUAS mas não sabe se vai conseguir utilizar pois o projeto 253 

de lei está parado na Câmara. Ainda segundo a secretária, foi direcionado R$80.000,00 para a saúde 254 

comprar EPI para populações mais tradicionais, como indígenas e população em situação de rua. O 255 

presidente destacou que o prefeito deve definir o percentual e que ao responder o valor, a gestão deve 256 

indicar uma proposta de utilização, sendo que a Comissão de Financiamento pode sugerir formas de 257 

utilização quando este valor chegar na Assistência Social. Isabel comentou novamente acerca da 258 

Resolução SES/MG nº7.166 de 20 de julho de 2020 no valor de R$43.733,00 e que a previsão é que os 259 

recursos sejam utilizados com a aquisição de aproximadamente 300 kits de higiene para a população 260 

em situação de rua, 679 kits de limpeza para a população que reside em habitação precária ou em áreas 261 

de ocupação, e 2.000 máscaras cirúrgicas para pessoas com suspeita ou com diagnóstico confirmado 262 

para Covid-19 que estejam na Casa de Isolamento Social. Débora destaca que terá dificuldade de 263 

gastar este recurso, pois os projetos na Câmara estão parados. A secretária afirma que inclusive já foi 264 

ao prefeito duas vezes para tentar apoio para ter quórum na Câmara para votar as leis. Sobre a 265 

contratação dos serviços gerais, a secretária municipal reafirmou que foi realizado processo seletivo 266 

em tempo recorde, e contratados 7 profissionais que estão atuando desde o dia 14/08/2020, o que foi 267 

divulgado via comunicação interna nº615. Patrícia parabenizou a Semds pela contratação dos 268 

profissionais e informou que o CMAS não recebeu a CI, sugerindo que boas notícias como essa, 269 

poderiam ser dadas no momento dos informes. A secretária executiva enfatizou que os recursos 270 

provenientes da LC173 devem ser utilizados até 31/12/2020, prazo que talvez seja prorrogado em 271 

função da pandemia, mas que não é possível contar com essa possibilidade pois em caso de não 272 

utilização, os recursos deverão ser devolvidos ao governo federal. Patrícia ressaltou que o recurso vai 273 

para o Fundo de Participação dos Municípios e que é importante que o percentual destinado à 274 

Assistência Social seja alocado no Fundo Municipal de Assistência Social, a exemplo do Conselho 275 

Estadual, que está alocando no Fundo Estadual de Assistência Social, e que a Semds apresente ao 276 

CMAS o planejamento de utilização destes R$2.000.000,00. Diante da fala da secretária municipal 277 

quanto a dificuldade para utilização do recurso, Patrícia pontuou que o Conselho pode apoiar a gestão 278 
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na sensibilização da Câmara e que uma estratégia seria o presidente ir até a Câmara ou tentar conversar 279 

com os vereadores, salientando que caso não seja possível a manutenção da Casa de Isolamento Social, 280 

que o recurso seja utilizado no auxílio emergencial municipal, que poderia atingir um número grande 281 

de famílias e ser um argumento com os vereadores. O presidente sugere que como encaminhamento, a 282 

plenária delibere acerca da recomendação para que o prefeito fixe o percentual do SUAS e que destine 283 

recursos para pagamento da Casa de Isolamento Social e do auxílio emergencial municipal, já que o 284 

valor de R$2.000.000,00 informado pela secretária Débora é acima do valor que a casa vai demandar. 285 

Débora digitou no chat que “seriam a princípio R$680.000,00 para a Casa de Isolamento Social. Com 286 

atendimento até 20 pessoas quinzenalmente de forma concomitante. Caso haja uma demanda maior 287 

haveria a suplementação”. Renato avaliou que é necessário divulgar as informações, que às vezes se 288 

segura as informações demais e que não tem que segurar, pois temos a informação e o dinheiro, sendo 289 

que compete a nós fazermos isso para que seja utilizado, para ter força para aprovar depressa na 290 

Câmara. Ludson destaca que os conselheiros devem reforçar a informação para a comunidade para que 291 

a sociedade civil e conselheiros governamentais consigam pressionar junto com a gestão. O presidente 292 

destacou que os conselheiros possuem a missão de levar a informação para todos, de debater com a 293 

sociedade. Finalizando sua fala, o presidente Ludson colocou em votação a emissão de resolução de 294 

recomendação para Prefeitura e Secretaria, para que o prefeito fixe o percentual a ser destinado à 295 

Assistência Social e sugerindo que seja utilizado no auxílio emergencial e na Casa de Isolamento 296 

Social, sendo que a proposta que foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Cumprida a pauta 297 

do dia, o presidente agradeceu a presença dos presentes e da secretária municipal Débora Davi e 298 

encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Patrícia Carvalho Gomes lavrei a presente ata que 299 

após lida e aprovada em plenária será assinada pelo presidente. 300 

 

 

Ludson Rocha Martins 

Presidente do CMAS/NL 


