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ATA da 142ª REUNIÃO ORDINÁRIA de 08/08/2019 

 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 

9:00 horas do dia 08 de agosto de 2019, à Rua da Gloria, 132, 2º Andar, Centro–Diamantina /MG, 

sob a coordenação da Vice Presidente do CMAS, Sra. Roberta Faria de Azevedo e Aguilar. Estavam 

presentes a reunião a senhora Maria do Carmo Ferreira da Silva – Secretária Municipal de 

Desenvolvimento Social, Adriana Regina Santos - Secretaria do CMAS, e os demais conselheiros e 

conselheiras do CMAS Ana Amélia da Silva Ávila, Patrícia d’ Assunção Vial, Carina Cordeiro Silva Porto, 

Aline Alcântara Guimarães, Marcos Vinícius Baracho, Karine Edwirges Farnezi  e a convidada senhora 

Gessiara Lélis Formiga, nomeada recentemente Coordenadora do CREAS, para tratar as seguintes 

pautas: 1ª Informações sobre a XII Conferência Municipal de Assistência Social; 2ª Análise e 

Aprovação do Relatório SIM/SUAS do 1º semestre de 2019; 3ª Análise e Aprovação do Plano de Ação 

2019; 4ª Informes. Após verificação de quórum a vice-presidente Roberta iniciou a reunião 

saudando os presentes e agradecendo a presença de todos. Em seguida justificou a ausência da 

presidente do CMAS a senhora Kátia Aparecida da Cruz Silva que naquele momento estava 

corrigindo as provas de seleção para o Conselho Tutelar e passou a palavra para a Secretária 

Municipal de Desenvolvimento Social, a senhora Maria do Carmo – Cacá. Cacá deu início a sua fala 

saudando os presentes e pontuando que estamos, mais uma vez, com a missão para realizar a XII 

Conferência Municipal de Assistência Social, comentou que vários municípios já iniciaram os 

trabalhos e que outros optaram por não fazerem a conferencia. Que mesmo em tempos de crises e 

contenções a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Diamantina apoia a realização da 

conferência para que possamos garantir o mínimo de direitos sociais diante das várias vertentes 

contrárias à assistência social. E diante disso destacou o Tema da conferência estadual de 2019 

“Assistência Social: Direito do Povo com Financiamento Público e Participação Social” e 

com o Lema, “Nas Minas o SUAS é dá Gerais”. Citou a Resolução 655/2019 – CEAS/MG 

que dispões sobre as orientações para as Conferências Municipais de Assistência Social de 2019, 

frisou o artigo 5º que trata dos critérios para os municípios participarem das Conferências Regionais e 

as datas limites para realização da conferência municipal, registro no CEAS e inscrição dos delegados, 

também citou o artigo 6º que trata das competências que cabem as Conferências Municipais e por 

fim o artigo 7º que trata da distribuição de delegados por município para as conferências regionais, 

respeitando o princípio da paridade entre o governo e a sociedade civil. Sugeriu que, a principio, os 
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eixos da conferência pudessem ser discutidos junto às coordenações de CRAS e CREAS e dai 

estendesse a discursão junto aos grupos de convivência. Nesse momento abriu um parêntese para 

informar que a senhora Gessiara Lélis Formiga foi nomeada coordenadora do CREAS. Voltando a 

pauta, sugeriu a data de 06 de setembro de 2019 para realização da conferência 

municipal. Reafirmou a falta de recursos para se realizar a conferência, mas que, ainda que seja 

realizada com poucos recursos ela deve acontecer devido a sua importância para garantia dos direitos 

sociais. Informou que, por falta de recursos, o Estado está dando apoio técnico como as duas 

capacitações que aconteceram através da UAITEC e da SEDESE regional. Ana Amélia ficou de 

passar para os conselheiros os links e slides da Capacitação do Plano de Ação e da 

Capacitação para Realização de Conferência por e-mail. Cacá informou que convidou o 

presidente do COGEMAS/MG para ser palestrante da conferência municipal e está aguardando sua 

resposta. Para não delongar no assunto da conferência, Cacá sugeriu que marcássemos uma 

reunião extraordinária na próxima semana para tratar dos detalhes da conferência.  Em 

seguida informou sobre a proposta de parceria com a ACID para implementação do Cartão Social 

que é destinado a compra de produtos da cesta básica, que essa conquista será muito importante 

para o beneficiário e para o município. Após esse informe, Cacá se despediu, agradeceu e se retirou, 

pois tinha outro compromisso. Roberta retomou a palavra, repassou as informações para os que 

chegaram atrasados e passou a palavra para Ana Amélia que apresentou o Relatório SIM/SUAS 

do 1º semestre de 2019 e o Plano de Ação 2019 que depois de analisados foram 

aprovados por todos os presentes. Ana informou que o Piso Mineiro começou a cair e que os 

empenhos assumidos anteriormente começaram a ser pagos com esses valores que caíram. Foram 

priorizados, um aluguel social, auxílios funerais e família acolhedora. O auxilio natalidade por 

enquanto não tem como ser pagos com esses valores. Ana detalhou o Plano de Ação para 2019 e não 

houve questionamento por parte dos conselheiros. Roberta retomou a palavra e relembrou que a 

presidente Kátia pediu que constasse em ata a solicitação de uma impressora e um 

computador para o CMAS, pedido que já fora feito em outras ocasiões. Em seguida apresentou 

rapidamente os slides que preparou através do GESUAS e da 2ª Capacitação que ela 

participou, onde detalha a questão dos eixos para a Conferência. Para não entrar em muitos 

detalhes, Roberta ficou de mandar os slides por e-mail para todos conselheiros e todos 

concordaram. Também a pedido da presidente do CMAS a senhora Roberta fez a retificação do 

Edital, que não é 140ª como foi nos enviado e sim o de número 142ª e repassou o calendário das 

reuniões do CMAS.         
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Nada mais sendo para ser tratado 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, 08 de agosto de 2019. 

 

Kátia Aparecida da Cruz Silva                            Adriana Regina Santos 

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


