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ATA da 141ª REUNIÃO ORDINÁRIA  DE  11/06/2019 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 14 

horas do dia onze de junho  de 2019, à Rua da Gloria, 132, 2º Andar, Centro– 

Diamantina /MG, sob a coordenação da presidente do conselho, Sra. Kátia Aparecida da 

Cruz Silva. Estavam presentes os conselheiros do CMAS listados no livro de presenças. A 

Sra. Kátia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, verificando a existência de 

fórum, deu boas vindas e colocando a ata 140ª para apreciação que foi aprovada pelos 

conselheiros presentes. Informou a todos os presentes sobre a teleconferência sobre as 

normas para a realização da 12 Conferencia da Assistência Social no município de 

Diamantina; que a principio e pelas dificuldades apresentadas no  município que era 

cogitaram na não realização da referida conferencia, porem chegamos num consenso e 

com a ajuda da SMDS iriamos realizar a conferencia; que seria marcada o dia da sua 

realização na próxima reunião do CMAS. De acordo com a vídeo conferencias tem por 

objetivo analisar, propor e deliberar com base na avaliação local, reconhecendo a 

corresponsabilidade de cada ente federado, e eleger Delegados(as) para XIII Conferência 

Estadual de Assistência Social.  A 12ª Conferência Municipal terá o seguinte tema: 

“Assistência Social: direito do povo, com financiamento público e participação social.” 

Lema: “Nas Minas o SUAS é das Gerais”, e está organizada em 3 Eixos, sedo o EIXO 1: 

Os desafios para consolidação do SUAS frente aos impactos da crise financeira da União, 

do estado e dos municípios, à Emenda Constitucional nº 95, à proposta de Reforma 

Previdenciária e à Reforma trabalhista. O EIXO 2: A Rede de Proteção Social do SUAS e a 

relação com os órgãos de garantia de direito. O EIXO 3: Democracia participativa, 

controle social e protagonismo do usuário do SUAS – “Nada sobre nós, sem nós” ; que o  

Relatório final da Conferência Municipal deverá será encaminhado para o Conselho 

Estadual em instrumento próprio enviado para o  E-mail: ceasmg@yahoo.com.br; que a 

escolha dos(as) Delegados(as) para a XIII Conferência Estadual são 06 vagas sendo 03 

Governo e 03 da OSC, sendo 01 usuário, 01 trabalhados do suas e 01 entidade. Nada mais 
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sendo para ser tratada a presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva, encerrou a reunião 

agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu, Adriana Regina Santos, secretariei 

está reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os 

conselheiros presentes.  Diamantina, 11 de junho de 2019. 

         Kátia Aparecida da Cruz Silva                        Adriana Regina Santos 

         Presidente do C.M.A.S.                                 Secretária do C.M.A.S. 


