
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS 

Rua da Gloria, 132, 2º. Andar, Centro, Diamantina – MG 

Email:cmasocialdtna@yahoo.com.br – 38-35319284 

GESTÃO:  2016/2020 

 

ATA da 147ª REUNIÃO ORDINÁRIA   

21/11/2019 

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

reuniu-se às 14:30 horas do dia 21 de novembro de 2019, à Rua da Gloria, 130, Centro–

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

Silva. Estavam presentes a reunião, a senhora Maria do Carmo Ferreira da Silva – Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Social, conselheiros do CMAS devidamente registrados suas 

presenças na pagina ... do Livro de registro de presenças. A Sra. Presidente iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos, verificou a existência de quórum  e colocou em discussão 

e votação a ata anterior que foi aprovada pelos conselheiros presentes. Enfatizou a presença 

e a participação de todos os conselheiros do CMAS,  que é preocupantes a situação onde há 

reuniões do CMAS não estão acontecendo por falta de quórum e pediu mais apoio e 

participação. Em seguida passou a palavra para a vice-presidente Roberta que apresentou o 

questionário do CENSO SUAS do CMAS do ano de 2019, que foi discutido e aprovado 

por todos conselheiros presentes. Passada a palavra para a conselheira Ana Amélia, 

para apresentar a deliberação terceira da pauta quanto ao  Demonstrativo Físico 

Financeiro do ano de 2018 da SMDS, que deu as devidas explicações referentes ao 

mesmo. Informou que a SMDS tem até o dia 30 de novembro de 2019 para enviar as 

informações e deixou registrado que a divergência nos valores em conta dos anos anteriores 

será corrigida tão logo a abertura do plano. Deixou bem claro que, a divergência não se 

refere ao ano de 2018. Roberta propôs trazer o planejamento do Piso Mineiro a partir 

de janeiro de 2020, para que ao longo do ano analisássemos as prestações de 

contas e facilitar o entendimento e analise de todos, o que foi aprovado pelos 

conselheiros presentes.  Dadas às explicações,  pela conselheira Ana Amélia a Sra 

presidente Kátia Cruz, colocou o Demonstrativo Físico Financeiro do ano de 2018 da SMDS 

para deliberação, que foi aprovado com ressalvas de que a correção da diferença seja feita e 

apresentada ao CMAS. Dando prosseguimento aos assuntos Kátia falou sobre a 

recomposição dos conselheiros, que algumas entidades estão sem representantes ou 

não estão participando efetivamente do conselho. Que temos que fazer o recadastramento 
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das entidades e que a comissão referente ao assunto será mobilizada para este 

recadastramento tão necessário tendo em vistas alguns erros cometidos no inicio das 

inscrições das entidades no CMAS, onde todos estão enquanto entidades da assistência 

social. Ana Amélia ressaltou da importância da secretária executiva no Conselho,  que a Sra. 

Kátia Cruz que vem realizando este serviço, mas dadas as exigências de composição do 

conselho e paridade entre os representantes do governo e sociedade civil devemos tratar 

dessa questão da secretária executiva com prioridade. Ana também esclareceu a diferença 

entre a secretária da diretoria do conselho e a secretária executiva, que preferencialmente 

não seja conselheira pela questão da imparcialidade nas votações e que sua indicação devem 

estar em comum acordo com o CMAS e suas especificidades. Ainda em se tratando da 

recomposição do conselho, Roberta ficou de cobrar o novo decreto das substituições de 

conselheiros e enfatizou sobre a importância da capacitação para os conselheiros e que na 

plataforma da SEDESE tem muito material de capacitação disponível. Kátia retomou a 

palavra e passou a falar do projeto de lei que reestrutura a lei de criação do 

conselho, que ele precisa ser revisto e atualizado, que questões como o mandato estão 

divergentes e também há algumas incompatibilidades com o Regimento Interno. Todos os 

presentes aprovaram a constituição de comissão Especial junto à SMDS para a realização da 

reestruturação da referida lei, sendo Roberta, Ana Amélia, Adriana; que   tão logo sejam 

feitas as devidas atualizações, as novas sugestões serão trazidas para apreciação desse 

conselho. Em posse da palavra  A Sra SECRETÁRIA MARIA DO Carmo – Cacá,  também se 

posicionou sobre as alterações do decreto de lei do CMAS e informou que agora, a SMDS tem 

uma colaboradora formada em Direito e que as atualizações serão revisadas por ela e com 

isso, agilizar o processo. Cacá continuou apresentando o Plano de Ação Emergencial, 

proveniente de uma emenda parlamentar do deputado federal Reginaldo Lopes, mas antes 

de detalhá-lo mencionou a falta dos repasses Estaduais e Federais que juntos somam uma 

quantia de aproximadamente(novecentos mil reais). Como esses repasses não foram feitos, 

foi necessário criar um plano emergencial para cobrir os gastos com benefícios eventuais tais 

como: compra de cobertor, compra de cestas básicas, compra de material de construção, 

passagens para pessoas em situação de transito ou migração e hospedagem para pessoas 

em situação de transito ou migração. 
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 O Plano de Ação Emergencial ficou em um total de (cem mil reais). Cacá 

apresentou os orçamentos e respondeu questionamentos em relação ao plano.  

Dada às explicações o plano foi aprovado por todos os conselheiros presentes . 

Cacá também informou que desde 2017 a prefeitura de Diamantina promove uma ação com 

o intuito de destinar o recolhimento de impostos para as entidades locais. Explicou como 

funciona e ficou de passar para o conselho como as entidades poderão identificar esses 

repasses na conta. Nesse momento Cacá e Kátia se despediram dos demais conselheiros e se 

retiraram pela agenda de compromissos anteriores agendados para aquele horário. A vice-

presidente Roberta assumiu a condução dos assuntos da reunião e passou a palavra para 

Ana Amélia que reforçou a informação de que o IGD-SUAS não está caindo desde dezembro 

de 2017. Em seguida a conselheira Cleuniceia apresentou os despachos da 13ª 

Conferência Estadual de Assistência Social e citou as duas deliberações que foram 

propostas de Diamantina. Fez um breve resumo dos assuntos abordados na conferência 

estadual e destacou a importância de se criar um Fórum dos trabalhadores e dos 

usuários do SUAS em Diamantina o que foi aprova por todos os conselheiros 

presentes. Foram dadas sugestões para promover o fórum dos usuários e trabalhadores do 

SUAS, a partir de eventos que já estão agendados nos CRAS com os grupos de convivências, 

mas conclui-se que não seria eficaz devido ao pouco tempo para organizar. Contudo foi 

proposto criar o Fórum quanto antes e retomar o assunto o mais breve possível. Nada mais 

havendo para ser tratado eu Adriana Regina Santos, secretariei esta reunião lavrei a 

presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes.   

Diamantina, 21 de novembro de 2019. 

 

 

Kátia Aparecida da Cruz Silva                            Adriana Regina Santos 

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


