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110ª Ata, de 20/04/2017 

Reunião Extraordinária do CMAS, em substituição a ordinária do dia 13/04/2017.  

Aos vinte dias do mês de ABRIL do ano de 2017, as 14:00 horas, realizou-se a reunião do 

CMAS, na sala do CMAS, situada na Rua da Glória, 394, Centro em Diamantina/MG; com as 

presenças dos conselheiros e demais participantes que estão registradas no livro de presenças 

devidamente assinado por todos presentes, com a justificativa da ausência da Secretária Sra 

Denise Amador, afastada para tratamento de saúde; A presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou 

a reunião verificando a existência de quórum, agradecendo a presença de todos e em seguida 

solicitou a leitura da Ata 109ª que foi aprovada por todos os presentes; em seguida passou-

se  a leitura dos informes; Oficio da S.M. de Esportes e Lazer e Juventude, fazendo indicação 

dos conselheiros Renata Adriana da Cunha – Titular e Luiz Francelino da Silva Suplente em 

substituição aos servidores da EMELJ que perderam seus mandatos por assiduidade nas 

reuniões do CMAS; oficio 33/CMAS, solicitando do senhor Prefeito elaboração de Ato Normativo 

em conjunto com o CMAS para convocação da 11ª Conferencia Municipal, com datas já pre 

programadas: a 11ª Conferencia será realizada no dia 29/06/2017 a partir das 08:00h, no 

auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Diamantina; Foi deliberado e aprovado pelo  

pelo plenário as datas das Pre Conferências serão realizadas no dia 05/06/2017 nos 

CRAS Regionais do Rio Grande e  Bom Jesus, no dia 07/06/2011 no CRAS da Palha e 

CREAS, no dia 08/06/2017 no distrito de Senador Mourão e no distrito de são João 

da Chapada no dia 22/06/2017, todas as pre conferências a partir das 14:00h, com 

duração de 3:00horas. Oficio 34/2017 CMAS, encaminhando para a SMDS para providencias 

quanto a logística para a realização da 11ª conferência Municipal. Oficio 32/2017, CMAS, 

solicitando da Ex Presidente do CMAS, Gessiara Lélis o material deliberado na última 

Conferência Municipal de A.S., para análise do que foi realizado. ME. 038/2017, solicitando da 

SMDS, a liberação de um carro para suportes das demandas que envolve o CMAS em conjunto 

com a Gerência de Assuntos Comunitários quanto ao Controle Social e vigilância socioassitencial 

do CMAS e das visitas in loco da Gerência para elaboração do Atestado de Funcionamento das 
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entidades e Associações não governamental e ainda a realização da 11ª conferência Municipal. 

Convite da SEDESE para participar do Seminário Regional dos Gestores Municipais da Política de 

Assistência Social no dia 24/04/2017. Convite da SEDESE para participar do Seminário Estadual 

da Vigilância Socioassistencial no dia 02/05/2017 em BH. Oficio da SEDESE informando sobre o 

Plano de Ação de 2017, que já está aberto no Sistema SUASWEB para a SMDS preencher e 

depois encaminhar ao CMAS para apreciação e aprovação, que este plano de Ação é a 

ferramenta eletrônica de planejamento da execução dos recursos de co financiamento federal 

para os serviços socioassistencial. Que os gestores tem até o dia 02/06/2017, e para o envio do 

Parecer do CMAS até o dia 02/07/2017. Informação sobre a participação da Presidente do 

CMAS Kátia Cruz Silva no Seminário Estadual de COMAD”s, onde foram abordados sobre as 

atribuições e ações dos COMADs no dia 10/03/2017.Informativo da Sec. Nacional de Assistência 

social para os conselheiros da CMAS. Informes da SEDESE sobre as alterações da Resolução 

06/2016, sobre o preenchimento do SIM, que passaram a ser semestralmente. Convite da VEM 

para participarem da sopa quaresmal. Encaminhamento da SMDS do Plano de Ação para o Co 

financiamento do Governo Federal  - SUAS para o ano de 2017,para apreciação e aprovação  do 

CMAS, onde a Sra. Presidente encaminhou para a Comissão de Política da Assistência Social,  

para a conselheira Titular Kelly Cristine Tameirão e sua Suplente Marilene Caldeira Jardim, para 

emissão de parecer. Em seguida a Senhora Presidente Kátia passou para as deliberações do 

Plenário: que aprovou o Reordenamento  dos Serviços/SUAS da Entidade Sociedade Protetora 

da Infância EPIL no CMAS, para o Serviço de convivência e Fortalecimento de Vínculos e Escola 

de capacitação, qualificação e profissionalizante, conforme o artigo 62 do ECA;   

que aprovou o Reordenamento dos Serviços/SUAS da Entidade Sociedade Protetora da Infância, 

sendo da Unidade  AJIR no CMAS, para o Serviço de Medida Socioeducativa e Republica;  

que aprovou os Serviços/SUAS da Entidade Sociedade Protetora da Infância na Unidade da 

“VEM” – Vila das Meninas, no CMAS, com Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.;  

Aprova o cancelamento da  inscrição CMAS Nº 11/ 2011, da Associação Comunitária do Glória, 

tendo em vista que a referida entidade esta desativada.   Aprova o cancelamento da  inscrição 

CMAS Nº 14/2011 da Associação Comunitária do Bairro Bela Vista tendo em vista que a referida 



 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

CMAS DE DIAMANTINA 

Rua da Glória, 394, Centro, Diamantina – MG 

Email:cmasocialdtna@yahoo.com.br 

 

3 

 

entidade esta desativada.    Aprova o cancelamento da  inscrição CMAS Nº 18/2011 Associação 

Comunitária Vila Arraiolos, tendo em vista que a referida entidade esta desativada. Aprova o 

cancelamento da  inscrição CMAS Nº 19/2011 da Associação Confrade José Mendes Lira – 

Cazuza, tendo em vista que a referida entidade esta desativada. Aprova o cancelamento da  

inscrição CMAS Nº 43/2011 da Associação Serrana De Mg P/ Desenvolvimento Cultural, Social E 

Educacional , tendo em vista que a referida entidade esta desativada. 

Que aprovou as inscrições no CMAS das seguintes entidades e associações: Associação de 

Catadores de Diamantina, Associação Comunitária do Vau, Associação Boa Esperança de 

Quartel de Indaiá e Região Quilombola, Associação Comunitária do Bairro Arraial dos Forros, 

Associação distrital Pro Desenvolvimento da Vila do Pinheiro, Associação dos Motos taxistas de 

Diamantina. A Presidente colocou em discussão e votação e as inscrições forma aprovadas por 

todos os conselheiros presentes e que tomaria as providencias para a publicação das 

Resoluções. Em seguida foi colocado em discursão e votação a proposta de mudança da logo 

marca do CMAS que foi aprovado por todos presentes. Foi também deliberado pelo Plenária a 

composição da Comissão organizadora da 11ª Conferencia Municipal de Assistência Social, que 

foi aprovado por todos os presentes. A Sra. Presidente passou a palavra para a Senhorita 

Vanessa Aparecida Cruz que expos o PROJETO REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS EM 

DIAMNTINA, que tem a intenção de estimular o reaproveitamento integral dos alimentos, 

beneficiando a população de Diamantina carente em relação ao acesso a um cardápio nutritivo, 

cujos os elementos fazem parte do dia-a-dia das pessoas. Logo após a apresentação da 

Vanessa todos lhe deram os parabéns pelo Projeto de alta relevância social e o mesmo foi 

aprovado por todos os presentes. Em seguida a Senhorita Cleide de Jesus Dias também 

apresentou um PROJETO para os senhores conselheiros que tem a proposta da criação do 

Espaço de Convivência, fortalecimento de vínculos e Cultura de Diamantina, que quebraria 

parcialmente a institucionalização e segregação de pacientes psiquiátricos, aidéticos, drogados, 

população de áreas de maior vulnerabilidade e teria uma maior aproximação possível do 

cotidiano de vida das crianças, jovens e idosos em situação de risco social. O Projeto um 

caráter preventivo e proativo, preveniria situações de risco e promoveria o fortalecimento da 

capacidade protetiva das famílias, lhes dando acesso às informações sobre direitos e 

participação cidadã. No início dos trabalhos seriam priorizadas as oficinas para os jovens, 

justificando-se devido às maiores demandas estarem relacionadas à condição de miséria social, 

uso de drogas e ao combate à violência nessa faixa etária. A Senhora Cleide afirmou que 

segundo a polícia militar, dados do projeto “POLÍCIA E FAMÍLIA”, a região do Rio Grande foi 

escolhida para o lançamento desse projeto em 18 de Maio de 2013, por ser o local de maiores 

ocorrências policiais. A Sra. Presidente Parabenizou também a senhorita Cleide pelo grandioso 
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Projeto, que o CMAS orgulha tem tê-las como parceiras no deslanchar dos projetos ora 

apresentados, que teriam maior prazer em defender diante da SMDS tal proposta e o 

acompanhamento de sua prática. Os projetos ora apresentados foram aprovados por todos os 

conselheiros presentes. Foi Colocado em discurso o requerimento da Inscrição no CMAS da 

Associação dos Aposentados e Pensionistas de Diamantina que foi aprovado por todos 

presentes. E nada mais havendo a ser tratado eu, Kátia Aparecida da Cruz Silva, Presidente do 

CMAS encerrei a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, que também 

secretariei está reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por 

todos os presentes. Diamantina, de 20 de abril de 2017. 

 


