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ATA CMAS 10/2018 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (25/10/2018), às 13 horas, na sede da Secretaria 

Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio Doce (SMASH), localizada à Rua Coronel Luiz Torres, nº 112, 

Centro, Rio Doce, MG, reuniram-se os membros do CMAS em reunião ordinária com a seguinte pauta: - prestação de 

contas do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social); - Informes gerais da SMASH e palavra aberta. A presidente 

do CMAS Luana Baião deu início à reunião procedendo com a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi 

aprovada e assinada pelos Conselheiros. Em seguida, Luana, passou a palavra à Secretária Municipal de Assistência 

Social e Habitação, Lúcia Maria, que procedeu com a prestação de contas do FMAS, sendo os recursos existentes nas 

contas em 01 de setembro de 2018: conta 46615-8 (IGD-PBF) R$ 18.770,29; conta 46634-4 (PSB) R$ 60.492,56; conta 

46623-9 (IGD-SUAS) R$ 26.675,57; conta 46602-6 (BPC NA ESCOLA) R$ 507,04 e conta 12888-0 (PISO MINEIRO)  

R$ 1.739,54. Em seguida informou os saldos das contas em 30 de setembro de 2018, sendo: conta 46615-8 R$ 

20.231,94; conta 46634-4 R$ 59.766,69; conta 46623-9 R$ 26.719,67; conta 46602-6 R$ 507,88 e conta 12888-0 R$ 

1.740,68. Lúcia informou que os comprovantes das transações estão disponíveis para consulta caso os conselheiros as 

queiram. Considerando a exposição realizada o CMAS considerou aprovada a prestação de contas do FMAS. 

Aproveitando a ocasião, Leonardo Reis (Secretário Executivo do CMAS) realizou uma breve explanação sobre o que é 

o FMAS e caracterizou as contas existentes expondo suas finalidades.  Informou aos presentes sobre alteração de 

membro do CMAS, onde assumiu Ana Carolina do Carmo  na condição de suplente na vaga de Denecir Campos de 

Souza, substituição esta realizada por meio do Decreto 1.596/2018. Dando prosseguimento à reunião Lúcia Maria  

informou aos presentes o recebimento de ofício  da SEDESE, informando sobre vídeo conferência que será realizada 

na UAITEC que terá orientações sobre  procedimentos de preenchimento dos demonstrativos físico financeiros dos 

recursos estaduais recebidos, a vídeo conferência será no dia 29 de outubro de 2018. A coordenadora do CRAS, 

Silvana, informou o aumento da demanda de atendimento de crianças no SCFV, onde o CRAS abrirá novos grupos 

para atendimento das crianças que encontram-se no 3º e 4º ano do ensino fundamental, onde, para melhor atendimento 

às crianças realizou-se adaptações nos grupos dos SCFV sem prejuízo aos mesmos, sendo alterado horário de trabalho 

dos monitores. Silvana ressaltou que este atendimento se faz em parceria com a rede municipal de educação. Em 

relação ao atendimento e oferta de grupo do SCFV para atendimento aos cidadãos de Rio Doce que fazem uso da 

APAE de Dom Silvério e suas famílias, não foi possível realizar este ano, onde o CRAS esta se organizando para 

conseguir atendê-los em 2019. Aproveitando a palavra a conselheira Geralda (“Lulu”) explanou aos presentes sobre a 

importância de se ter esse grupo no CRAS, pois o mesmo pode auxiliar na melhoria da relação intrafamiliar dos 

mesmos, assim como, na relação dos mesmos com a sociedade em geral. Posteriormente Silvana realizou uma avaliação 

da I Semana do Idoso, e também da viagem realizada junto às crianças e adolescente participantes do SCFV realizada ao 

parque Guanabara em BH. Informou ainda que o CRAS planeja para o mês de férias escolares (janeiro/2019) adaptar 

os grupos existentes do SCFV a uma colônia de férias no próprio CRAS. Ainda em sua fala Silvana informou aos 

presentes que irá ocorrer em Rio Doce, oficinas do SEBRAE na primeira semana de novembro, com foco em educação 

financeira e micro empreendedor individual, e que maiores informações e inscrições para as oficinas devem ser 

realizadas no CRAS de Rio Doce. Pedindo a palavra, as Conselheiras Tutelares Rosa e Iris realizaram uma breve 

explanação informando aos presentes que o Conselho Tutelar (CT) encontra-se disponível para atender toda a 

população, informando que a função e atribuições do CT encontram-se materializadas no ECA e que o CT encontra-se 

disponível para trabalhar em rede. Leonardo informou que para um trabalho em rede, faz-se necessário que o CT e 

demais secretarias municipais se reúnam e organizem um protocolo de atuação conjunta, onde os órgãos públicos 

tenham conhecimento das responsabilidades e limites de cada setor, assim como,  para que este trabalho em rede se 

materialize de maneira efetiva na prática. A próxima reunião do CMAS ficou agendada para o dia 22 de novembro de 

2018 (5ª – feira) às 13h, na sede da SMASH. Não havendo nada mais havendo a tratar, a presidente do CMAS, Luana 

Baião, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião e eu Leonardo Reis Muniz, secretário executivo do 

CMAS lavrei a presente ata que será lida e se aprovada segue assinada por mim e pelos demais presentes. Rio Doce, 25 

de outubro de 2018. 


