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ATA da 150ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 13/02/2020 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se 

às 14:00 horas do dia 13 de Fevereiro de 2020, à Rua da Gloria, 130, Centro–Diamantina /MG, 

sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva. Estavam presentes 

nesta reunião, os conselheiros do CMAS devidamente registrados suas presenças na pagina 23 

verso 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 149, que foi 

aprovada pelos conselheiros presentes. Em seguida passou a palavra para a técnica da secretaria 

Ana Amélia da Silva Ávila que apresentou o Questionário SIM-SUAS, referente ao segundo 

semestre do ano de 2019 que foi discutido e aprovado pelos conselheiros presentes, e a 

Reprogramação do Saldo do Exercício Financeiro da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social - SMDS de 2019 para 2020 dos recursos federais e estaduais, 

que foi discutido e aprovado pelos conselheiros  presentes.  A Sra. Ana Amélia 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, este ano de 2020 devido à situação de calamidade nos municípios 

mineiros foi realizado o repasse integral das parcelas do piso mineiro, e com o adiantamento das 

parcelas de janeiro, fevereiro e março, e que no momento a prioridade é o pagamento dos 

benefícios eventuais auxilio aluguel para as famílias desabrigadas. A proposta do governo é 

continuar o repasse das próximas parcelas na sua integralidade. A Sra Presidente apresentou 

ainda o Plano de trabalho relativo ao ano de 2020 e Relatório de Atividades também 

para 2020 da Entidade Rede Cidadã referente a manutenção do Programa de 

socioaprendizagem profissional inscrito no CMAS de Diamantina, que foi aprovado pelos 

conselheiros presentes. A Presidente apresentou nova nomeação dos conselheiros do 

CMAS para compor as Composições Permanentes o que foi aprovado pelos conselheiros 

presentes.  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, 13 de Fevereiro de 2020. 
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