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Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
ATA Nº 281 da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada no dia 13 de janeiro 2016, agendada para as 14h30min, 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Brumadinho, localizada à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, Cidade de Brumadinho/MG, ten-
do como pauta: 1) Planejamento do ano 2) Assuntos diversos 3) Informes a mesa. Conselheiros presentes: DILMA G. DE CASTRO SILVA ARAÚJO 
(TITULAR: Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba), MARIA DE LOURDES DE SOUZA CARDOSO (TITULAR: Secretaria Municipal de Ação 
Social); VILMA DE LOURDES P. CAMPOS (TITULAR: Secretaria de Saúde). Convidados: Itamar José Barbosa (Secretaria Municipal de Ação Social), 
Maria Elizabete Campos (Casa dos Conselhos) e Thayne Silva (Estagiária da Casa dos Conselhos). Considerando Regimento Interno do CMAS, há 
necessidade da presença de no mínimo seis conselheiros. Após aguardar por uma horas, a formação de quorum, senhora Dilma agendou uma 
reunião extraordinária para o dia 28 de janeiro de 2016, às 14h30min no mesmo local, para discussão da mesma pauta do dia 13 de dezembro. 
Nada mais havendo a tratar, senhora Dilma, Presidente do CMAS, deu-se por encerrada a reunião e justificou que não poderia dar prossegui-
mento às discussões pela falta de quorum. Eu, Thayne Silva (estagiária), lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada será assinada 
abaixo, pelos presentes:

ATA 280 (ducentésimo octogésimo) da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, realizada no dia 14 de dezembro 2015, 
agendada para as 14h30min, na sala de reuniões da Prefeitura  Municipal de Brumadinho, localizada à Rua Dr. Victor de Freitas, nº 28, Centro, Ci-
dade de Brumadinho/MG, tendo como pauta: 1) Prestação de contas do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos)e continuação do programa 
para o ano 2016, 2) Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Ação Social 3) Análise da documentação e Certificação da AME, 4)Renovação 
da certificação do Centro Espírita Pai Joaquim de Aruanda, 5) Informes à Mesa, 6) Apresentação do CI da ACOPAPA para empréstimo de má-
quinas, 7) Plano de Contingência 2015/2016. Conselheiros presentes: VILMA DE LOURDES PEREIRA CAMPOS (TITULAR: Secretaria Municipal da 
Saúde); IVÂNI DE F. RODRIGUES DUARTE (SUPLENTE: Lar dos Idosos); MARIA DE LOURDES DE SOUZA CARDOSO (TITULAR: Secretaria Municipal 
de Ação Social); DILMA G. DE CASTRO SILVA ARAÚJO (TITULAR: Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba); LIOLINA MARIA ASSIS SANTOS 
(TITULAR das Trabalhadoras da Área de Assistência Social); SILVANIA DE BRITO RIBEIRO (SUPLENTE: Secretaria Municipal de Educação); ANTONIA 
DE SENA SOUZA(SUPLENTE: Associações Comunitárias do Município) Convidados: MARIELZA CUSTODIA LIMA representando da Defesa Civil; 
VALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS e IRACIR COSTA DE JESUS representando da Associação ACOPAPA; LIGIA R. DE SOUZA; e MARIA ELIZABETH 
CAMPOS representando a Casa dos Conselhos. A presidente do Conselho SRª Dilma nomeou a senhora Liolina para redigir a ata, pois o Sr Mucio 
não estava presente, A presidente deu início aos trabalhos do dia com a apresentação do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), o técnico 
da agricultura Sr Gleverson de Assis Duarte explicou a finalidade do programa que é promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura 
familiar, é um programa que dispensa licitação e se destina à pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. O CMAS é o conselho 
que fiscaliza e acompanha o programa no município e todas as entidades que recebem os alimentos estão inscritas e com certificação no con-
selho, atualmente o CRAS desenvolve em parceria com o PAA um serviço que é oferecido as famílias inscritas no PAIF, que são atendidas a partir 
da avaliação social para que as mesmas recebam semanalmente os alimentos oferecidos no programa. Foi explicado também que o município 
de Brumadinho é o primeiro com menos de 50 mil habitantes a receber o programa do MDS, fazendo do município um pioneiro. O técnico Sr 
Gleverson apresentou a prestação de contas nos informou que são 30 produtos fornecidos no banco de alimentos e que existe um rede inter-
municipal com a finalidade de troca de produtos. Após as explicações do técnico o conselho votou e foi aprovado por unanimidade a prestação 
de contas e a continuidade do programa para o ano de 2016 sendo o conselho responsável pelo controle social e que de seis em seis meses 
o técnico traga toda a prestação de contas ao conselho. Dando continuidade foi apresentado ao conselho pela conselheira Maria de Lourdes 
de Souza Cardoso, a prestação de contas dos trabalhos realizados pela secretaria e a prestação de contas referente ao gasto do piso mineiro. 
A prestação de contas e os gastos do piso mineiro foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Em seguida foi a análise de toda a docu-
mentação exigida da AME, a comissão fiscalizadora fiscalizou todos os documentos exigidos em reunião anterior e apresentou o parecer para o 
conselho que era de dar a certificação da entidade, a partir desta data 14 de dezembro de 2015 foi certificada por unanimidade dos conselheiros 
a entidade AME.  Prosseguindo foi apresentado a renovação da certificação da entidade Pai Joaquim de Aruanda por unanimidade a entidade 
foi certificada pois a documentação encontra-se correta. Dando continuidade foi apresentado um oficio ao Conselho da entidade ACOPAPA 
do Parque da Cachoeira que solicitava do conselho empréstimos de máquinas para que a mesma possa fortalecer a comunidade com aulas de 
costura, por unanimidade o conselho aprovou o empréstimo das máquinas a entidade se responsabilizou e assinará o termo de empréstimo.  
Por último foi feita a apresentação do plano de contingência 2015/2016 do Defesa Civil do município pela funcionária Marielza, todas as infor-
mações foram precisas e o plano de contingência foi muito bem elaborado. Foi votado por unanimidade a mudança do horário das reuniões 
para as 14hs:30min. Não tendo mais nada a declarar, eu, Liolina Maria Assis Santos, lavrei essa ata e segue assinatura dos demais conselheiros.
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Aos 28 dias do mês de janeiro de 2016, às 14h30min, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Brumadinho, Rua Dr. Vitor de Freitas, 28, 
Centro, Brumadinho – MG, CEP 35.460-000, aconteceu a 282ª (ducentésima octagésima segunda) REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS. Considerando a convocação, expedida para todos os conselheiros foram discutidos os seguintes itens da Pauta: 
1. Abertura da reunião e verificação de quórum; 2. Leitura e aprovação da Ata da Reunião anterior; 3.  Planejamento do ano; 4.  Informações e 
aprovação do Programa Qualifica SUAS, 5.  Assunto diversos; 6. Informes a mesa. Conselheiros presentes: DILMA G. DE CASTRO SILVA ARAÚJO 
(TITULAR representando a Associação das Mulheres do Vale do Paraopeba), MÚCIO ANANIAS LARA (TITULAR representando a Secretaria Muni-
cipal de Administração); LIOLINA MARIA ASSIS SANTOS (Titular representando os Trabalhadoras da Área de Assistência Social), EDSON FERREIRA 
DE AMORIM (Titular representando o Conselho Central de Brumadinho), ZENITA DE LIMA SOUZA (Suplente representando o Lar dos Idosos), 
ANTÔNIA DE SENA SOUZA (Titular representando as Associações  Comunitárias do Município) e inda os senhores Itamar José Barbosa – Re-
presentando a Secretaria de Ação Social) e Maria Elizabeth Campos (Coordenadora da Casa dos Conselhos). Senhora Dilma deu boas vindas a 
todos os presentes e passou a palavra para a senhora LIOLINA MARIA que iniciou a leitura da 280ª (ducentésima octagésima) ATA do dia 14 de 
dezembro de 2016 e ainda a leitura da 281ª (ducentésima octagésima primeira), ambas, aprovadas por todos os presentes. Senhora Dilma cita 
a Conselheira Vilma Campos enviou e-mail justificando sua ausência. Senhora Elizabeth Campos apresentou a Lei Municipal de número 2.112 
de 22 de dezembro de 2014, publicada no DOM 338 de 22 dezembro de 2014 que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder Auxílio 
Financeiro para estudantes de cursos técnicos e superiores que estudam fora do Município de Brumadinho. No entendimento dos senhores 
Itamar Barbosa, Elizabeth Campos e Liolina Maria e considerando a LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 que Dispõe sobre a organização 
da Assistência Social e dá outras providências na Seção II – Dos Benefícios Eventuais, Art. 22. Entendem-se por benefícios eventuais aqueles que 
visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário míni-
mo, § 1º A concessão e o valor dos benefícios de que trata este artigo serão regulamentados pelos Conselhos de Assistência Social dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, mediante critérios e prazos definidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), § 2º Poderão 
ser estabelecidos outros benefícios eventuais para atender necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade 
para a criança, a família, o idoso, a pessoa portadora de deficiência, a gestante, a nutriz e nos casos de calamidade pública. Senhor MÚCIO LARA 
alertou a todos que a Lei Municipal de nº 2.112 não se aplica as normas do LOAS, pois, o Município tem poder legal para definir suas políticas 
públicas e ainda está definida dentro do Orçamento Municipal na conta de número 08.244.0022.2283 – Auxílio Transporte Estudantes, que tam-
bém foi aprovada pela Câmara Municipal e a legislação do LOAS seria para aplicação de verbas federais. Neste contexto, senhor MÚCIO LARA 
defende a Lei 2.112 e afirma que o que tem que ser melhorado é a forma de avaliação e torná-la mais rigorosa na seleção dos estudantes que 
buscam o Auxílio-Financeiro para transporte. A conselheira LIOLINA MARIA citou que o papel de avaliação da Assistente Social deve ser seguido, 
conforme as regras do LOAS e que este tipo de avaliação deveria ser de competência de outra Secretaria e não da Ação Social, que já está com 
sobrecarga de trabalho. Senhor Múcio mais uma vez interveio e alertou que a Assistente Social deve exercer um papel muito mais amplo que 
somente as regras do LOAS e que ainda, por serem funcionários públicos do Município devem seguir as regras também da LEI COMPLEMENTAR 
Nº 39/2004  que "Dá nova redação à Lei Complementar n° 37/2004, que institui o Novo Estatuto dos Servidores Públicos de Brumadinho e dá 
outras providências"  no TÍTULO V DOS DEVERES, DAS PROIBIÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES  CAPÍTULO I DOS DEVERES   Art. 160 – São de-
veres do servidor, além dos que lhe cabem por força de seu cargo ou função e dos que decorrem, em geral, da sua condição de agente público. 
Mesmo após todos os esclarecimentos ficou definido que o senhor MÚCIO LARA fará uma consulta à Procuradoria do Município sobre o ques-
tionamento da legalidade da lei e posteriormente apresentará uma resposta definitiva sobre o assunto. Foi ainda aprovada a nova composição 
do CMAS: Representantes Governamentais - Secretaria de Ação Social (Conselheira Titular: Maria de Lourdes de Souza Cardoso - Conselheira 
Suplente: Rafaela S.Maia) , Secretaria de Educação - Conselheira Titular: Ana Emília Coelho Diniz - Conselheira Suplente: Silvânia de Brito Ribeiro 
Fernandes, Secretaria de Saúde - Conselheira Titular: Vilma de Lourdes P. Campos Conselheira Suplente: Vera Lucia de Andrade, Secretaria da 
Fazenda -Conselheira Titular: Bárbara Luiza Cabral, Conselheira Suplente: Cássia Magela Rosa, Secretaria de Administração - Conselheiro Titular: 
Múcio Ananias Lara - Conselheira Suplente: Márcia Regina Ribeiro Nogueira, Representantes da Sociedade Civil : Entidade: Conselho Central de 
Brumadinho - Conselheiro Titular: Edson Ferreira de Amorim - Conselheira Suplente: Laura do Rosário Vilefortt, Entidade: Lar dos Idosos Padre 
Vicente Assunção - Conselheiro Titular: Horácia Messias de Oliveira Conselheira Suplente: Zenita de Lima Souza (substituiu  Ivânia de Fátima 
Rodrigues Duarte como Conselheira conforme fora informado e oficializado no CMAS), Entidade: Associações Comunitárias do Município - Con-
selheiro Titular: Antônia de Sena Souza Conselheira Suplente: (Vacância devido ao seu falecimento, não houve indicação pela entidade - Dona 
Dica), Associação de Mulheres do Vale do Paraopeba - Conselheiro Titular: Dilma Gonçalves de Castro Silva Araújo Conselheira Suplente: Senita 
da Silva Santos , Trabalhadores da Área de Assistência Social - Conselheiro Titular: Liolina Maria de Assis Santos - Conselheira Suplente: Débora 
Alves Elias. E fora aprovado para compor a Mesa Diretora do Conselho como Secretário o Conselheiro Múcio Ananias Lara para substituir a 
Conselheira Ivânia de Fátima Rodrigues Duarte. Logo o Conselho terá a seguinte composição da Mesa Diretora: Presidente: Dilma Gonçalves de 
Castro Silva Araújo; Vice-presidente: Liolina Maria de Assis Santos e Secretário: Múcio Ananias Lara. Senhor Itamar, representante da Secretaria 
de Ação Social solicita que o CMAS crie uma Resolução que aprove o Termo de adesão ao aceite do Eixo 1 do Programa Qualifica SUAS, instituído 
pela Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social de Minas Gerais – SEDESE – Indução orientada dos gastos e aprimoramento 
da gestão do SUAS e Programa Bolsa Família. Por unanimidade foi aprovada tal resolução. Senhor Itamar, representando a Secretaria de Ação 
Social, detalhou os serviços prestados pela Proteção Social Básica (CRAS) e Proteção Social Especial (CREAS) e ainda apresentou os extratos das 
contas do Piso Mineiro referente ao mês de dezembro de 2015. Os mesmos documentos apresentados, o Conselho recebeu cópia. Após discu-
tido e esclarecido as dúvidas a prestação de contas foi aprovada. Nada mais havendo a tratar, senhora Dilma, Presidente do CMAS, deu-se por 
encerrada a reunião e eu, MÚCIO LARA, lavrei a presente ATA, que após lida, discutida e aprovada será assinada abaixo, pelos presentes:
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Secretaria Municipal de Administração



Brumadinho, 11 de fevereiro de 2016 Página 5 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 608

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O



Brumadinho, 11 de fevereiro de 2016 Página 6 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 608

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O



Brumadinho, 11 de fevereiro de 2016 Página 7 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 608

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O



Brumadinho, 11 de fevereiro de 2016 Página 8 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 608

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O



Brumadinho, 11 de fevereiro de 2016 Página 9 de 14Diário Oficial de Brumadinho - Edição 608

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos adotados pela Prefei-
tura de Brumadinho impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a 
autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE BRUMADINHO - MG." Para outras informações www.brumadinho.mg.gov.br.

DOM
B R U M A D I N H O

Secretaria Municipal de Governo

A Prefeitura Municipal de Brumadinho divulga o resultado preliminar da 5ª etapa do Concurso Público da Guarda Municipal.
Fica aberto o prazo recursal conforme disposições do edital, nas cláusulas 11.6 e 1.5, I.
Comissão Especial do Concurso Público
Secretaria Municipal de Governo
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