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ATA da 137ª REUNIÃO ORDINÁRIA   

14/02/2019 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina 

reuniu-se às 14:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2019, à Rua da Gloria, 132, 2º Andar, 

Centro–Diamantina /MG, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da 

Cruz Silva. Estavam presentes a reunião a senhora Roberta Faria de Azevedo e Aguiar – Vice 

Presidente do CMAS, Adriana Regina Santos - Secretaria do CMAS, Conselheira Ana Amélia 

da Silva Ávila , Kelly Cristina Tameirão, Paulina Barbosa de Souza, Gilmar Antônio Costa, 

Gláucia Aparecida Bento, Carina Cordeiro Silva Porto, a convidada Sra Leana Maria Rabelo, 

Coordenadora do CREAS  para tratar as seguintes pautas: 1ª deliberação da ATA 136º, 2ª 

análise do Projeto Politico Pedagógico – Família Acolhedora, 3ª deliberação questionário SIM-

SUAS, 4ª deliberação da reprogramação de saldos do Exercício Financeiro da SMDS de 2018 

para 2019 e 5ª revisão na composição das Comissões do CMAS pelos conselheiros. Kátia 

iniciou a reunião com uma oração, saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. 

Em seguida justificou a falta de reunião nos meses de dezembro e janeiro, se desculpou pelo 

erro na data do ultimo Edital de convocação para a reunião e apresentou o calendário de 

Reuniões para 2019. Iniciada as deliberações, a secretária Adriana, iniciou a leitura da Ata 

136º realizada no dia 20 de novembro de 2018. Depois da leitura da ATA a senhora 

Glaucia, presidente da casa lar, informou que os repasses de R$5.000,00 (cinco mil reais) do 

governo federal está sendo repassado para a Casa Lar, os atrasados não foram repassados 

ainda; que provavelmente não irão repassar os R$23.000,00 (vinte e três mil) que foram 

deliberados pelo CMDCA em 2016 para a Casa Lar, também não foi repassado.   Após o 

feedback e considerações a ATA 136ª foi aprovada por todos conselheiros 

presentes. A seguir, a Leana Rabelo coordenadora do CREAS apresentou o Plano Político 

Pedagógico – Família Acolhedora; que foi esclarecido as dúvidas e questões que foram 

levantadas. Informou que se trata de um plano para regularização e normatização do serviço 

que já é prestado. Que todo serviço prestado pelo município tem que ter um Plano Politico 

Pedagógico, principalmente no que diz respeito a criança e adolescente, que o Plano Político 

Pedagógico aprovado pelo conselho facilita no processo quando se pleiteia recursos Federais 
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ou do Governo do Estado, que todo projeto que utiliza recurso da Assistência Social tem que 

ser apreciado e deliberado pelo CMAS e para tanto é necessário que todos os membros do 

conselho tenham conhecimento do Plano Político Pedagógico que fomenta esta política da 

Proteção especial do município. Após esclarecimentos, a senhora Roberta sugeriu que cada 

um dos membros recebessem uma cópia do PPP por e-mail, todos se deram por satisfeito, 

Kátia agradeceu as explicações da senhora Leana, colocou a pauta em votação e todos 

os conselheiros presentes aprovaram o Plano Político Pedagógico. Prosseguindo, 

Ana Amélia usou a palavra para apresentar o Questionário SIM-SUAS, referente ao 

segundo semestre do ano de 2018 que foi discutido e aprovado pelos conselheiros 

presentes.   e a Reprogramação do Saldo do Exercício Financeiro da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SMDS de 2018 para 2019. Ana explicou que o Questionário do SIM-

SUAS é o Sistema de Monitoramento dos Recursos Estadual que vem para o município, no 

caso o Piso Mineiro, que não é repassado desde 2017, e por isso todas as respostas foram 

negativas, já que não foi utilizado por que não foi repassado. Que há um restante de valor 

em conta num total de R$417,00 (quatrocentos e dezessete reais), mas que também existe 

um empenho de um beneficio eventual de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), que 

enquanto não repassar o recurso suficiente para pagar o empenho o valor de R$417,00 em 

conta, fica retido. Que as parcelas do Piso Mineiro que ficaram em atraso não serão pagas, 

mas que o Governo do Estado vai retomar o pagamento do Piso Mineiro. Que os auxílios que 

foram liberados, mesmo com a ausência do recurso, deverão ser pagos assim que regularizar 

o pagamento das parcelas do Piso Mineiro. Em seguida Ana Amélia esclareceu a respeito dos 

recursos federais, que também estão caindo em atraso, que até a presente data só o IGD 

do Bolsa Família havia sido repassado e esse só pode ser usado na gestão do programa 

Bolsa Família, e apresentou o saldo em conta para todos os presentes. Que outros recursos 

como os dos serviços de convivência e equipe volante, tem parcelas que não caíram ou que 

foram pagas uma única vez, e que o município vem cobrindo as despesas existentes com 

recursos próprios. Que para reprogramar para 2019, o saldo existente do IGD do Bolsa 

Família, foi feito um levantamento do que precisa ser comprado para melhorar o serviço e o 

atendimento do Bolsa Família e por fim que o recurso existente tem que ser economizado 

para o caso de alguma eventualidade, como uma capacitação. A presidente Katia informar 
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que foi solicitado da SMDS, prioridade na compra dos equipamentos como por exemplo o 

computador, para o devido funcionamento do CMAS, fazendo sua reestruturação, visto que o 

Conselho da Assistência Social, tem recurso destinado de 3% do IGD SUAS e 3% do IGD 

Bolsa Família, que são recursos exclusivos para manter o CMAS funcionamento; que hoje 

dentro do CMAS tem apenas um armário e um arquivo. Em seguida foi colocada em 

votação e a reprogramação dos saldos dos recursos Estaduais  e Federais da 

Secretaria Municipal de desenvolvimento Social foi aprovada pelos conselheiros 

presentes. A pauta seguinte que trata da questão da recomposição das Comissões do 

CMAS, a Sra. Kátia deixou para ser tratado na próxima 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 será aprovada por todos os conselheiros presentes.  

Diamantina, 14 de fevereiro de 2019. 

 

Kátia Aparecida da Cruz Silva                            Adriana Regina Santos 

    Presidente do C.M.A.S.                                 Secretária do C.M.A.S. 

 

 

 


