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277ª (ducentésima septuagésima sétima) Plenária Ordinária 

PROPOSTA DE PAUTA 

Plenária - Dia: 16/09/2022 

9h Abertura 

9h10 Menção dos presentes 

9h30 Justificativa de ausências:  

9h40 Apreciação da pauta 

 Informes:  
1) Mesa Diretora 

 
● Mudança do informe do 1º ponto das plenárias; 
● Inclusão no site de espaço para encaminhamento das manifestações; 
● Todos os encaminhamentos à CIB sejam através de ofício - ser incluído na pauta da CIB 
● FONACEAS - região sudeste reunião dia 13 de outubro indicar conselheiros; 

- Erika; 
- Graziele e Simone. 
- Sirlene 

● CNAS dia 04 e 05 de outubro - reunião híbrida  - 2 indicações - 9 às 17 horas virtual 
- Erika 
- Michele 

● FONACEAS  - 21, 22 E 23 novembro  - indicação de 02 conselheiros - PRESENCIAL 
- Simone  
- Michele, Erika e Claudia. (definir até inicio de outubro) 
- Secretária Executiva: sirlene  

● Grupo de trabalho: levar as propostas direto para as plenárias, com exceção dos 
assuntos afetos a financiamento e orçamento; 

● Providências em relação a sede da secretaria executiva do CEAS; o prédio da CDH não 
pertence a SEDESE, sendo que o mesmo será devolvido ao IPSEMG. A SUBAS levará a 
solicitação à SEDESE. 
 

Informações sobre as Diárias 

9h50 
Prestação de Contas 2º trimestre de 2022 e atualização do plano de aplicação - Resolução aprovada 
 
Nota de repúdio ao FNAS - Juanita vai fazer as observações 

11h Comissão de Política - Planejamento Anual das Qualificações 2022 - PEEP SUAS/MG (analisado pela 
Comissão de Política) 
Resolução aprovada. 

 



11:30 Status das denúncias pelas Comissões: 
● Política  
● Apoio ao Controle Social -  
● Comissão de Política: Soraia - Karini 

12h    Almoço 

13 h Súmulas das comissões:  
● Normas,  
● Apoio aos CMAS 
● Política 
● Monitoramento. 

14h GT CREAS Regional 

1) Reunião virtual realizada em 09/09/2022: apresentação do contexto histórico da 

regionalização dos CREAS em Minas Gerais e organização para a visita dos conselheiros aos 

CREAS Regionais;  

2) Próxima reunião presencial, a terceira, será dia 15/09/22 para organizar a Visita Técnica: entre 

26 e 30/09 (Almenara e Diamantina); 

3) Solicitar ao administrativo do CEAS organizar as diárias e passagens. 

4) conversar com equipe de referencia local e com o CMAS 

14h30 GT Carta compromisso 

1) Realizado ligações e envio de email, solicitando agenda aos candidatos. Sem retorno de 

agenda.  

15h 
GT Regimento Interno: 

1) O GT está finalizando a revisão da minuta de alterações do Regimento Interno para ser 

repassado para avaliação e contribuição dos conselheiros; 

2) Próxima reunião dia 21/09 

15h30 GT Controle Social 

1)  Realizada a primeira reunião para elaboração de um plano de apoio ao controle social. 

Próxima reunião 16/09 às 8:15; 

2) GT Capacitação. Enviado material para apreciação do grupo  

16h nota seta feira da semana que vem o retorno dos conselheiros a nota de repudio 

17h Encerramento 

 



Informes da Secretaria Executiva e pauta para Mesa Diretora 
 

1. Status de denúncias e encaminhamentos das comissões e recebimentos de demandas - conforme 
planilha; 

2. Melhorias da estrutura da Secretaria Executiva: Sala, Wifi, impressão.  

3. Informe da reunião de agosto e indicação de conselheiros para FONACEAS - Próximas reuniões: 
virtual, 13 de outubro e presencial em São Paulo - próxima reunião  21, 22 e 23 de novembro; 

4. Reunião Descentralizada e Ampliada CNAS, híbrida, (Brasília) - 4 e 5 de outubro de 2022 - 2 
indicações: 

5. Retorno da Numeração das resoluções do CEAS; 1480.01.0007738/2022-82, aguardando retorno da 
Assessoria Jurídica;  

6. Retorno do Decreto - em análise pela CTL, aguardando a publicação do ato do governador; 

7. Reativação do Site CEAS (resoluções, atas, composição do conselho e fale conosco) - 
http://www.ceas.mg.gov.br/index.php 

8. Apresentação da planilha de demanda de apoio aos CMAS - data de solicitação, pauta, nome CMAS, 
virtual ou presencial - 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O4rG1TBED1gBjp45zCWrWWv7thJb_8lj/edit?rtpof=true#
gid=593239731  

9. Solicitação da Comissão de Orçamento: Oficina de gestão orçamentária-financeira para trabalhar os 
instrumentos de gestão financeira (LOA, PEAS, PC, PA), ser conduzida pela coordenadora da 
comissão - Aprovar na plenária de 16/09. Sugestão: fazer no dia anterior da Plenária de outubro, 
20/10, 13h às 15h, no horário que seria a reunião conjunta de Comissões. Se houver necessidade, 
fazer reuniões virtuais de comissões e mesa. 

Encaminhamento da Mesa Diretora: os trabalhos dos GTS podem ir direto para a Plenária, sem a 
necessidade de passar em reunião conjunta de Comissões. Para deliberação de outubro, GTS dos 
Creas Regionais. 

10. Denúncia do município de Teófilo Otoni - 1480.01.0007696/2022-52 - Encaminhar para Comissão de 
Apoio  

11. Retorno Subas ao CEAS Ofício 24 (deliberações) e 26 (município de Juiz de Fora) enviados em 
09/09/2022; 

Dar retorno ao CNAS sobre Juiz de Fora, informar ao CMAS sobre  

12. Preenchimento formulário CNAS os 4 Eixos e Formato da 13ª Conferência Nacional de Assistência 
Social - devolutiva do formulário é até dia 30/09/2022 

Ver com o CNAS informações sobre este preenchimento e passar para colaboração de todos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKbgfWusO1SiWBruSiOJunugmpfzC4OYrYi72xn0dWdy
YgBQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

13. Correspondência Recebida: 

- Plano de Assistência Social para a população a ser atingida pela construção da PCH Bonfim 
de Baixo, município de Abre Campo - PAS/Barragem PCH Bonfim de Baixo; 
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