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ATA da 136ª REUNIÃO ORDINÁRIA 20/11/2018
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 09:00 horas do
dia 20 de novembro de 2018, à Rua da Gloria, 132, 2º Andar, Centro–Diamantina /MG, sob a
coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva. A reunião contou com a
presença dos conselheiros e da senhora Rita – Coordenadora do CREAS Regional e das senhoras Ana
Paula, Rosa do Vale e Kelciane responsável pelo Assessoramento Técnico da SEDESE. A Sra. Kátia
iniciou a reunião saudando a todos os presentes e agradeceu a presença das representantes da
SEDESE e do CREAS Regional. Em seguida as visitantes da SEDESE se apresentaram e se colocaram
a disposição para orientar e esclarecer todas as dúvidas inerentes aos conselhos, as Politicas de
Assistência Social e Projetos Sociais. A Coordenadora do CREAS Regional, senhora Rita, também se
apresentou e frisou a importância do conhecimento das Politicas da Assistência Social por todos os
conselheiros, tanto no âmbito federal quanto municipal. Ressaltou que só assim é possível efetivar de
fato a atuação dos conselhos e o seu fortalecimento. A presidente Kátia retomou a palavra, destacou
que enquanto conselho, temos muitas dúvidas e que falta esclarecimento também por parte da
Gestão Municipal, que falta um entendimento comum para facilitar as conversas no tratamento de
projetos e planos de ação para que as propostas e projetos apresentados pelas entidades e conselhos
não se percam por falta entendimento. Passada as apresentações, a presidente Katia, informou sobre
a Capacitação das Entidades, MROSC e Projetos Sociais que acontecerá dia 29/11/2018 e a X
Conferencia dos Direitos da Criança e Adolescente no dia 28/11/2018, em seguida foi colocado em
pauta a Deliberação do Calendário das Reuniões do CMAS para 2019, que depois de
apresentado e discutido foi aprovado por todos, com a seguinte ressalva: pode acontecer
mudança na data da primeira reunião, agendada para o dia 10 de janeiro, por falta de
quórum, considerando que muitos conselheiros podem estar viajando em férias. Feitas as
considerações, a secretária Adriana Santos iniciou a leitura da Ata 135º realizada no dia 20 de
setembro de 2018, que depois de lida foi aprovada por todos os presentes. Após leitura da
ata, retomou-se o assunto referente as dificuldades entre entidades, conselhos e gestão municipal
quanto a aprovação de projetos e a senhora Glaucia, Presidente da Casa Lar enfatizou as dificuldades
que estão impactando a continuidade dos trabalhos e da Casa Lar. Dando continuidade às pautas da
reunião, as senhora Ana Amélia, apresentou o demonstrativo Sintético Financeiro da Gestão da SMDS
no período de 2017 que foi feito pela então, Servidora Raquel Gestora do Bolsa família, hoje
aposentada e que ela, Ana Amélia, acompanhou o processo e que ainda tem dificuldades para fazer
o demonstrativo financeiro. Também sugeriu a que as despesas da SMDS deveriam ser apresentadas
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ao conselho, ao menos, trimestralmente para facilitar a prestação de contas anual. Afirmou que
conferiu todos os documentos e que estes batem com os dados do demonstrativo, sendo assim todos
os presentes aprovaram a o Demonstrativo Sintético Financeiro da Gestão da SMDS do
ano de 2017. Foi informado o prazo de preenchimento do Senso SUAS e feitas algumas observações
quanto

as mudanças no preenchimento.

A presidente Kátia sugeriu apresentou o

preenchimento do Censo SUAS/2018 e aprovado por todos conselheiros presentes. As
visitantes da SEDESE e do CREAS Regional se despediram da reunião, pois tinham outro
compromisso, antes de sair a senhora Ana Paula informou da capacitação para entrevistadores e
gestores do Bolsa Família que acontecerá na próxima semana de segunda a sexta no posto da UAI
Tec. Em seguida a senhora Roberta Faria, Vice Presidente do CMAS informou que as questões sobre
os repasses da Alta Complexidade para a Casa Lar já foram resolvidos, segundo ela em conversa com
Lindaura da SEDESE foi informada de que na SEDESE tinha o Plano de Reordenamento, mas que
estava faltando o Termo de Aceite e que mesmo no Plano de Reordenamento, faltavam algumas
metas que deveriam ser cumpridas até o final de 2017 e que foram prorrogadas até final de 2018.
Que a senhora Lindaura da SEDESE ficou de mandar para Maria Clara, quais eram as metas que
estavam faltando para cumprir e que também foi verificado que o repasse não foi feito por que o
convênio não havia sido renovado. Foi explicado pela Presidente Kátia que como os recursos
demoraram para cair, a prestação de contas atrasou e que não havia mais tempo hábil para a Casa
Lar formalizar o convênio por que estava no final da gestão de 2016. Contudo que foi apresentado a
Vice Presidente Roberta concluiu que o convênio já foi reativado desde outubro de 2018 e o repasse
da Alta Complexidade já fora solicitado. A Presidente Kátia também lembrou que no dia 28 de
dezembro de 2016 o CMDCA deliberou um repasse de 23.000,00 (vinte e três mil) para a Casa Lar e
esse recurso não foi repassado. Quanto a esse repasse a Vice Presidente Roberta, ainda não tinha
conhecimento e ficou de verificar. Em seguida foi deliberados, o Plano de Ação do CMAS para
2019 e a Revisão na composição das Comissões do CMAS, aprovados pelos Conselheiros
presentes na reunião. Nada mais sendo para ser tratado a presidente Kátia Aparecida da Cruz
Silva, encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu, Adriana Regina
Santos, secretariei está reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os
conselheiros presentes. Diamantina, 20 de novembro de 2018.
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