Ata nº 05/2019
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS
Local: Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Rio
Doce - SMASH
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 13h, 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:
Data: 16/05/2019

Horário: 13 horas

1) Prestação de contas mensal do FMAS (Fundo Municipal de Assistência Social);
A secretária municipal de assistência social e habitação, Lúcia Maria Gomes Pereira Martins, procedeu com a
prestação de contas mensal do FMAS, sendo os saldos existentes nas contas do FMAS em 01 de abril de
2019:






Conta 46615-8 (IGD-PBF) R$ 27.367,45
Conta 46634-4 (PSB) R$ 13.019,80;
Conta 46623-9 (IGD-SUAS) R$ 27.005,73;
Conta 46602-6 (BPC NA ESCOLA) R$ 513,32
Conta 12888-0 (PISO MINEIRO) R$ 5.489,02.

Em seguida Lúcia Maria expôs aos presentes os saldos das contas em 30 de abril de 2019, sendo:






Conta 46615-8 (IGD-PBF) R$ 29.119,64;
Conta 46634-4 (PSB) R$ R$ 12.335,59;
Conta 46623-9 (IGD-SUAS) R$ 27055,39;
Conta 46602-6 (BPC NA ESCOLA) R$ 514,26;
Conta 12888-0 (PISO MINEIRO) R$ 7.490,29.

Após exposição dos saldos, com a devida explicação do uso dos recursos por parte da gestão municipal, o CMAS
considerou aprovada a prestação de contas apresentada.
2) Palavra Aberta:
Luana, enfermeira da secretaria municipal de saúde de Rio Doce, aproveitou a ocasião e informou que foi
alcançado uma taxa de vacinação de 95% dos grupos prioritários pela Secretaria Municipal de Saúde, informando
ainda que neste ano entraram no grupo prioritário os comorbidades, informando ainda, que a Secretaria
Municipal de Saúde receberá amanhã (17/05/2019) nova remessa de vacinas, para continuidade dos
atendimentos.
A gestora do CadÚnico e PBF, Ana Carolina do Carmo, considerando seus informes sobre a situação de alguns
usuários do CadÚnico realizados na reunião anterior, informou aos presentes a situação atual dos mesmos:


Usuário Miniane Soares Ferreira (NIS: 16488768175) e Marília da Silva, (NIS 16410173866) devido a
inconsistência nas informações relativas ao endereço declarados – teve o benefício bloqueado;



Usuário Ângela Maria de Freitas Calixto (NIS 12615066341) foi bloqueado pelo MDS.
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A coordenadora do CRAS, Silvana Lazarini, informou que a compra dos materiais que iriam ser comprados pelo
CRAS para uso no SCFV conforme exposto na reunião anterior já foram comprados e os mesmos se encontram
na sede do CRAS, onde o fornecedor o esta entregando conforme demanda do CRAS pelos materiais.
O conselho tutelar informou que já iniciou a “Campanha do 18 de maio”, onde o mesmo esta a realizando junto
às escolas do município.
A próxima reunião de caráter ordinário do CMAS realizar-se-á no dia 27 de junho de 2019, às 13h, na sede da
Secretaria Municipal de Asssitência Social e Habitação. Não havendo nada mais a tratar, a presidente do CMAS,
Luana Ferreira Mól Baião, deu por 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, 16 de maio de 2019.
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