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275ª (ducentésima sexagésima quinta) Plenária Ordinária 

PROPOSTA DE PAUTA 

Plenária - Dia: 22/07/2022 

9h Abertura 

9h10 Menção dos presentes 

9:20 Posse de novos conselheiros: Cleuza Maria de Oliveira (SEE.), Mariana Sousa 
Lopes(Seplag) Michelle Andrade Henriques (SEE) 

9h20 Apreciação da ata da 274ª Plenária Ordinária APROVADA 

9h30 Justificativa de ausências:  

9h40 Apreciação da pauta 

 NOTA PÚBLICA E PEDIDO DE RETRATAÇÃO sobre a fala do governador -  
ENVIAR PARA TODOS OS CMAS, CONSELHOS DE POLÍTICAS PUBLICAS, 
SECRETARIAS DE ESTADO, GABINETE DO GOVERNADOR, LEGISLATIVO, 
EXECUTIVA E JUDICIÁRIO, PREFEITURAS, CAMARAS, CFESS - Conselho Federal 
de serviço social, CRESS, CRP, CNAS - VOTOS 13 A FAVOR 
ABSTENÇÃO 06 VOTOS 
 

9h50 Criação de grupo de trabalho de avaliação dos Creas Regionais - 6 pessoas 
 

10h Prestação de contas do 1ª trimestre de 2022 (SEI nº 1480.01.0003896/2022-26) e 
atualização Plano de Aplicação; 

10h15 Atualização do PEAS para deliberação (SEI nº 1480.01.0003630/2022-30); 

10h30 Relatório de gestão 2021 (SEI n° 1480.01.0004478/2022-26); 

 



11h45 Relatos das comissões: 
● Comissão de Normas: 1 - informe sobre acompanhamento de diligências e 

alteração de Resolução 642; 2 - Alteração da resolução do projeto 
hidroagrícola jequitaí, e encaminhamento de ofícios; aprovado 

● Comissão de Apoio: 3 denúncias em aberto, aguardando retorno de 
diligências, ainda não conseguiram avançar com a organização das 
URCMAS. 

● Comissão de Normas/Apoio - Capacitação CMAS  e escolha de 
conselheiros para proferir capacitações para o Cmas(s) 

● Comissão de Ética - Revisão do código de ética do CEAS - ok 
 

● Comissão de Política - capacitação Benefícios ok 
 

● Comissão de monitoramento - apresentação do planejamento e relatos 
Presença do técnico da secretaria executiva nas reuniões da comissão 
Realizar um curso para relatoria e para os coordenadores de grupo sobre a 
elaboração das deliberações. 
Que a comissão de monitoramento organize o processo de elaboração das 
conferências 
 

● Comissão de Orçamento -  
 
Secretaria Executiva: Capacitação conselheiros CEAS - Sugestão Marcio Caldeira e 
ou membros do CEAS 
 

● Status das denúncias e atividades 
  
Encaminhamentos:  

1. Dar retorno aos denunciantes, informações sobre os encaminhamentos 
feitos pela Comissão. Verificar o prazo estabelecido no documento do 
fluxo de funcionamento. (por email); 

2. Conselheiros que não fazem parte da comissão de apoio, podem 
contribuir com as demandas da comissão. Compartilhar com os outros 
membros para participar das reuniões; 

3. as comissões possam avaliada as deliberações das conferências em 
conjunto; 

4. três dias de reunião em agosto:  
17/08: capacitação Benefícios Eventuais(manhã quarta)  
            funcionamento do CEAS (quarta, tarde) 
18/08: comissão conjunta:  LOA (manifestação em Agosto) e PPAG 
(quinta feira) 

 

12h  Almoço 

13h 
 
 
 
 
 
15h 

Carta compromisso candidatos ao governo ok - aprovada por unanimidade 
 
Encaminhamento: o grupo responsável enviará a carta e agendará reunião 
presencial com os candidatos para discussão da carta e assinar o compromisso. 
 
 
Relato sobre o acordo do pagamento do passivo do Piso Mineiro fixo - reunião da 
CIB 
Encaminhamento:  

● Enviar ofício a AGE E SEDESE solicitando os pareceres que embasaram o 
período prescricional,  e os municípios que abriram mão da judicialização,  

● que a SEDESE apresente os valores prescritos de cada município. 
(4 parcelas de 2016 não serâo pagas) 



 APRESENTAÇÃO DA RELATORIA DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO do Relatório de 
IMPLANTAÇÃO DO PAS/BARRAGEM DA CGH CHALE (CENTRAL GERADORA 
HIDRELÉTRICA DE CHALÉ) implantada no município de Chalé/MG. Relator João 
Victor de Almeida Chaves/SEPLAG 
Resolução aprovada 

 Apresentação documento final GT Fluxo de Funcionamento do CEAS - passada 
para próxima plenária como primeiro ponto de pauta - discutir nas reuniões 
conjuntas das comissões na quinta-feira. 

 Recomposição do GT Regimento Interno: 
Resolução aprovada por unanimidade 
 

16h Informes e retornos de encaminhamentos: 
Local das reuniões do Ceas ok 
Organização dos Fóruns Regionais - FetSuas e URCMAS - levar para o GT do 
plano estratégico 

 
Consulta Jurídica sobre Site do Ceas:  

● apresentar denuncia  ao judiciário solicitando o restabelecimento do 
site do ceas, apresentando as questões específicas do CEAS; 

● sedese apresentar formalmente os encaminhamentos sobre o site a 
AGE 

 
Nota tecnica: sedese apresentar  
 

17h Encerramento 

 
 
 


