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101ª Ata 

Reunião Ordinária   do CMAS - Gestão 2016-2018 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de 2016, as 14:00 horas, realizou-se a reunião 

do CMAS, no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ SMDS, situados a Rua 

da Glória, 394, na sala de reuniões da SMDS; A Presidente Katia Aparecida da Cruz Silva, 

gestão 2016/2018, deu  início a reunião verificando a existência de quórum;  a presidente do 

CMAS,  agradeceu a presença de todos; explicou inicialmente sobre o atraso da posse 

juntamente com o Sr. Prefeito, tendo em vista sua indisponibilidade de tempo para aquela data; 

que a nomeação dos membros para a composição do CMAS, está  regulamentado através do 

Decreto Municipal Nº201, de 21 de junho de 2016 e termo de posse dos membros que  

compõem o Conselho Municipal de Assistência social/CMAS biênio 2016/2018;  A Presidente 

falou da importância do Conselho, quanto as deliberação junto a Secretaria Municipal com 

relação a gestão e aplicação dos recursos;   reforçou sobre a importância da participação da 

sociedade civil no processo de Controle da Política de Assistência Social;  e para tratar das 

discussões e aprovações: das atividades CRAS e CREAS, referente ao mês de maio de 2016;  

dos atos da gestão anterior,(Gessiara Lélis, Presidente do CMAS), que foi prorrogado por seis 

meses e mais sessenta dias, sendo estes no  período do dia 24 de Outubro de 2015 a 24 de 

Abril de 2016; dando continuidade à reunião a Sra Presidente passou a palavra para Fabíola 

Aparecida Ribeiro, Coordenadora do Serviço de Família Acolhedora para apresentar e discutir 

sobre o Serviço ofertado no município da qual expos todas as ações que tem feito a frente do 

serviço; em seguida foi dada  a palavra para a vice- presidente do conselho municipal da 

assistência social, Sra. Zulma Fernanda Rocha Santos, representante da Casa Lar, que 

perguntou sobre como se dará a ajuda de custo no serviço de Família Acolhedora, onde foi 

explicado pela coordenadora Fabíola sobre esse assunto e as determinações do juiz; Foi 

solicitado pelo  Sr. Francisco da Luz Cunha, representante Associação Aposentados e 

Pensionistas a credencial para identificação dos conselheiros em outros órgãos, em seguida a 

Presidente passou a aprovação da ata da reunião anterior e ressaltou que a Secretária 

Municipal Leana Rabelo indicou a secretária executiva deste conselho  a servidora Denise 
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Amador; na sequência a ata anterior foi  lida e aprovada por todos presentes. Em seguida, a 

presidente falou sobre a aprovação dos atos da gestão anterior que foi prorrogada por seis 

messes mais sessenta dia, sendo o período de 24 de Outubro de 2015 a 24 de Abril de 2016, 

com as seguintes deliberações; aprovação o SIM, CRAS e CREAS, Plano de Ação de Assistência 

social Serra das Agulhas Negras , demonstrativo sintético do fixo e financeiro e reprogramação 

de saldos referente aos anos 2014/2015. O Sr. Francisco da Luz Cunha, representante 

Associação Aposentados e Pensionistas disse que como ele não estava presente na outra 

gestão, teria que fazer uma nova reunião para que a gestão passada  explicasse sobre todos os 

atos deliberados, onde  a presidente colocou em discussão a proposta do representante Sr. 

Francisco da Luz Cunha, onde foi chegado  a um consenso que estavam todos de acordo com 

as deliberações da gestão passada, porém foi aprovado com ressalvas no sentido de que na 

próxima reunião, a ex presidente do CMAS Gessiara apresentasse as ações deliberadas; foi 

ainda colocado  pela presidente que na próxima reunião iriamos fazer as composições das 

comissões da CMAS; foi apresentado pela presidente as ações da gestão anterior para discursão 

e aprovação; demonstrativo sintético do físico e financeiro; reprogramação de saldos 2014 e 

2015;a presidente explicou sobre a reprogramação do saldo ; em seguida foi tratado a 

aprovação das atividades do CRAS e CREAS mês de maio de 2016; foi feito a apresentação do  

relatório SIM pelas coordenadora do CRAS Palha,  a presidente perguntou  se teve algum 

impedimento que deixou de fazer os trabalhos, onde a coordenadora Sra. Kelly Cristine 

Tameirão falou que não; em seguida com a palavra a coordenadora do CRAS Bom Jesus, Sra. 

Karine Edwirges Farnezi, que explicou sobre o relatório SIM de seu territorio; em seguida foi 

lido pela Coordenadora do CRAS Rio Grande Sra. Maria Batista Campos,  o relatório SIM 

também de seu territorio; a presidente explicou sobre o atendimento do CREAS , onde todos os 

relatório foram aprovados sem ressalvas. Continuando a reunião, o Sr. Francisco da Luz Cunha, 

perguntou sobre  Conselho Municipal do idoso, onde a presidente explicou que o mesmo está 

no jurídico para reformulação pois a lei anterior não regulamentava o fundo e não era eficiente 

por falta de vários temas importantes aos idosos, e que não tinham embasamentos na lei 

anterior; foi colocado ainda sobre os demais  conselhos da CMAS;  e a presidente perguntou as  
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coordenadoras sobre os conselhos onde todas falaram que está parado no setor jurídico da 

prefeitura,  as coordenadoras do CRAS afirmaram que elas não tinham conhecimentos de 

Conselhos e que a conhecedora de tal tema era Nancy Costa que era responsável pelos 

conselhos e associações comunitárias; a presidente colocou que  os conselhos pertencem a 

SMDS e que procurará  saber como estão o andamento no setor jurídico. Foi relatado pela 

presidente os dados do Sistema de Informação e Monitoramento do SUAS, onde na execução 

financeira do Piso Mineiro de Assistência Social (Exercício 2012) não consta nenhum recurso no 

registro ( Mês de referência 05/2016); a execução financeira do Piso Mineiro de Assistência 

Social  ( Exercício 2013/2015)consta quatrocentos reais;  foi ainda discutido os temas acima 

apresentados e aprovados os demonstrativos por todos os conselheiros  presentes. Na 

oportunidade foi questionado pelo o Sr. Francisco da Luz Cunha sobre os recursos recebidos do 

SUAS- Sistema Único de Assistência Social, quanto ao valor recebido e como está sendo 

aplicado, segundo a presidente irá solicitar junto a Secretaria, pedindo explicações  sobre estes 

recursos na próxima reunião, quanto aos repasses dos serviços ofertados e o que são feitos 

com esses repasses incluindo os benefícios eventuais. Foi questionado pelo Sr. Francisco da 

Luz, a duração da reunião do conselho, onde foi chegado no consenso que as reuniões terá 

duração de até duas horas reunião; foi sugerido ainda pela presidente que as reuniões fossem 

na primeira quinta feira de cada mês, as 14:00 horas no prédio da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social/ SMDS,  que foi aprovado por todos presentes. Continuando a reunião, 

a presidente propôs que irá fazer a reformulação da Lei do Conselho e do Regimento Interno do 

CMAS, que será passado para uma comissão analisar; foi falado também da importância de ter 

quorum na reunião até o seu término; foi proposto pelo representante da secretaria municipal 

de Educação Cleiton Damião da Silva Ribeiro que encaminhassem no e-mail a pauta, a ata 

anterior e sobre os relatórios para que todos tenham ciência do que será discutido na reunião. 

Nada mais havendo a tratar, a presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva deu por encerrada a 

reunião, eu secretária executiva Denise Amador dos Santos, secretariei esta reunião, lavrei a 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes. Diamantina, 

25 de junho de 2016. 


