CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CMAS DE DIAMANTINA
Rua da Glória, 394, Centro, Diamantina – MG
Email:cmasocialdtna@yahoo.com.br

109ª Ata, 23/02/2017
Reunião Extraordinária do CMAS - Gestão 2016-2018
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de 2017, as 14:00 horas, realizou-se a
reunião do CMAS, na sala do CMAS, situada na Rua da Glória, 396, Centro, FUMBEM em
Diamantina/MG; com as presenças dos conselheiros e demais participantes que estão
registradas no livro de presenças devidamente assinado por todos presentes. A presidente,
Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a existência de quórum, agradecendo a
presença de todos e em seguida solicitou a leitura da Ata 108ª que foi aprovada por todos os
presentes; em seguida passou-se

a leitura dos informes; oficio da SMDS solicitando para

apreciação do CMAS a Prestação de Contas do Piso Mineiro de 2014, demonstrativo sintético
físico financeiro contido na página do Sistema de Gestão de Convênios – SIGCON; Ofício do
CRAS do Rio Grande encaminhando Projeto em parcerias com a Associação do Bairro Cidade
Nova para apreciação e aprovação; Antes de iniciar a discursão da prestação de contas pelos
conselheiros a Presidente informou que teve dificuldades para abrir o sistema do SIGCOM
devido o computador ser modelo antigo, chamamos um técnico da prefeitura e o mesmo
informou que para abrir certos programas, é necessário maquina mais potente; Em seguida foi
colocado em discursão a Prestação de Contas do Piso Mineiro de 2014; o Senhor Francisco,
solicitou que as prestações de contas devem ser apresentadas detalhadamente e
documentada, pois é muita responsabilidade de todos os conselheiros aprovarem contas sem
verificar documentação comprobatória, concordando com o Senhor Francisco todos os
conselheiros presentes; a presidente colocou em votação a proposta do Sr. Francisco
que foi aprovado por todos presentes e a Sra Presidente, ficou de comunicar o
setor financeiro da SMDS e publicar uma resolução com esta decisão do conselho;
colocou em votação e a mesma foi aprovada por todos os presentes. Em seguida a
Sra. Presidente passou a palavra para Sra. Ana Amélia, Assistente Social do CRAS do Rio
Grande, que fez a exposição do Projeto, que foi aprovado por todos os conselheiros presentes.
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A Sra. Presidente informou aos senhores conselheiros da situação novamente com relação ao
local de funcionamento do CMAS, que a sala que ocupam hoje foi solicitada pela SME e foi
cedida, e que ainda não saberia informar onde seria instalado o CMAS, que estamos
aguardando um posicionamento da SMDS. Colocou ainda que o CMAS, tem garantido em Lei
um repasse financeiro exclusivo para sua manutenção e funcionamento, o recursos é de 3%
IGD – M e 3% IGDSUAS, porem

não terminamos o Plano de Execução, que deve ser

encaminhado para a Secretaria Municipal de Assistência Social executar o previsto pelo CMAS;
Os Conselheiros Clevison e Luiz Carlos colocou para os demais conselheiros que a Presidência
poderia solicitar informações sobre o montante deste recuso para podermos elaborar o Plano.
o que foi aprovado pelos conselheiros presentes; A Sra. Presidente informou ainda sua
preocupação pelas informações repassadas no último Censo SUAS de 2016, pois consta lá que
o CMAS possui uma linha de telefone exclusiva, porém esta linha foi retirada no final do ano
de 2016; possui 02 computadores onde também fui informada verbalmente que um era de
emenda parlamentar e o outro era da Gerencia de Assuntos Comunitários, do CMAS então não
tem nenhum, um data Show que não foi entregue e outros equipamentos, que irei fazer um
levantamento de todo o patrimônio do CMAS e será repassado na próxima reunião do CMAS
para os senhores conselheiros; Em seguida a Senhora Presidente passou para deliberação os
requerimentos de entidades para inscrição no CMAS, que foi apreciado e aprovado por todos
os presentes; passou ainda para conhecimento as Entidades e Associações que estão
regulares e as irregulares no município; Em seguida a Sra. Presidente colocou em discussão a
Resolução que convoca a XI Conferência pelo CMAS, que foi aprovado por todos os
presente; foi discutido ainda sobre a Comissão Organizadora do evento e o encaminhamento
de um oficio para o Sr. Prefeito solicitando a convocação conjunta da Prefeitura e o CMAS da
convocação da XI conferência; foi discutido ainda a data de 29/06/2017 para a realização do
evento, e as pres conferencias seriam realizadas nos territórios dos 03 CRAS, CREAS e
FUMBEM, em datas a discutir.
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E nada mais havendo a ser tratado Sra Presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva, encerrou a
reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, secretariei também está reunião,
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.
Diamantina,23 de fevereiro de 2017.
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