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ATA da 151ª REUNIÃO ORDINÁRIA
12/03/2020
A Mesa Diretora e os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social do município
de Diamantina reuniram-se às 14h30min do dia doze de março de 2020, à Rua da Gloria,
132, 2º andar, Centro–Diamantina /MG, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra.
Kátia Aparecida da Cruz Silva, que deu inicio a reunião agradecendo a presença de todos e
tendo a existência de quórum legal e aprovando a ata 150 de 13/02/2020. Estavam
presentes a reunião a advogada Dra. Adelaide Dias Ferreira e os conselheiros do CMAS:
Roberta Faria de Azevedo e Aguilar, Ana Amélia da Silva, Carina Cordeiro Silva Porto, Adriana
Regina Santos, Kelly Cristina Tameirão, Maria Batista, Gilmar Antônio Costa, Daniel Almeida e
o convidado Sr. Luiz Eduardo Ferreira para tratar dos assuntos da pauta conforme prevê o
edital de convocação. A primeira pauta foi a Apreciação do Edital de Seleção do CMAS
da Sociedade Civil Organizada para composição do conselho para o próximo
mandato, que foi aprovado pelos conselheiros presentes; a Sra Kátia informou sobre
o tempo de mandato descrito na Lei de criação do CMAS, que prevê um período de 4 anos,
podendo ser prorrogado por mais 4 anos, que o mandato do presidente do CMAS coincide
com o mandato do prefeito, porem que há necessidade de fazer uma eleição para novo
mandado porque ela não está mais disposta a continuar na Presidência do CMAS e que se for
esperar para regulamentar a lei passando para 02 anos e prorrogável para mais dois anos vai
demorar demais. Roberta destacou que deve também corrigir o tempo de mandato no
Regimento Interno que consta dois contrariando a lei vigente, que devemos
registrar no Regimento Interno, apenas que deve obedecer a legislação em vigor,
pois quando atualizar a lei não precisa retificar o Regimento Interno do CMAS, o
que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Katia explicou que esse erro se deu
quando foi revisado o Regimento Interno em 2016 não observou a Lei o

mandato dos

conselheiros do CMAS. Em Seguida foi aprovada a constituição da comissão eleitoral
que irá dirigir todo o processo de eleição. A comissão eleitoral

formada por duas

pessoas da sociedade civil e duas do governo, Conselheiras Roberta e Ana Amélia
representantes do governo e Aline Guimaraes e Adriana como representantes da sociedade
civil, a comissão ficará sob a coordenação da presidente Kátia Cruz. De inicio a comissão
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deve verificar as entidades que estão inscritas no CMAS e aptas de acordo com os
critérios exigidos para participarem das eleições no CMAS. Katia também ressaltou sobre o
cronograma das datas que devem ser respeitadas, como o período de inscrição das
entidades; que será do dia 08 ao dia 22 de abril de 2020 e destacou da importância da
indicação e apresentação pela SMDS da secretária executiva no CMAS. Informou que no
período de recadastramento e inscrição no Processo eleitoral é necessário ter uma pessoa (a
secretária executiva) das 14hs às 17hs na sala dos conselhos para receber os documentos de
recadastramento das entidades e ainda, da importância de anotar todos os dados pessoais
do representante indicado pela entidade assento no conselho. Lembrou que a comissão
permanente de analise das entidades tem que funcionar, pois esta não está fiscalizando as
entidades, que se as comissões não funcionar espedindo relatórios de cada situação o CMAS
não funciono. Ana Amélia usando da palavra solicitou que a diretoria indicasse um
nome para exercer o cargo de secretária executiva para levar para analise da
Secretária Maria Carmo, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Foram
sugeridos alguns nomes, mas todos os presentes indicaram o nome da presidente Kátia
como secretária executiva, mas para assumir tal função terá que se afastar da Escola. Dai
ficaria como secretária do CMAS e CMDCA. Em seguida Katia mencionou algumas
regulamentações quanto à criação do cargo da secretaria executiva e Dra. Adelaide nos deu
explicações fundamentais para solicitar ao prefeito que se crie uma lei complementar para
adequar o cargo na estrutura administrativa. Dra. Adelaide se colocou a disposição para
ajudar ao CMAS a montar a justificativa de criação do cargo e sugeriu uma reunião
extraordinária dos dois CMAS e CMDCA, para seja deliberado em ata e em seguida os dois
conselhos devem deliberar para o executivo regularizar. Diante do exposto Kátia convocou os
presentes para a reunião conjunta com o CMDCA para o dia 13 de março de 2020 às 13hs00.
Nada mais havendo para ser tratado eu Adriana Regina Santos, secretariei esta reunião e
lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
Diamantina, 12 de março de 2020.
Kátia Aparecida da Cruz Silva
Presidente do C.M.A.S.

Adriana Regina Santos
Secretária do C.M.A.S.

