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ATA da 153ª REUNIÃO ORDINÁRIA 29/04/2020

A Mesa Diretora e os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social do
município de Diamantina reuniram-se às 14h30min do dia vinte e nove de abril de
2020, à Rua São Vicente, 79, Consolação–Diamantina /MG, presentes na sala das
voluntárias do Asilo Frederico Ozanan a Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz
Silva e a Secretária do CMAS a Sra Adriana Regina Santos. A Presidente deu inicio a
reunião através de uma live via internet em atendimento ao decreto Municipal e ao
protocolo da Secretaria Municipal de Saúde sobre o distanciamento social em decorrência
da Pandemia do COVID 19; agradeceu a presença dos dezesseis participantes e havendo a
existência de quórum legal foi lida e aprovada a ata 152 de março de 2020. Presentes os
conselheiros do CMAS: Roberta Faria de Azevedo e Aguilar, Ana Amélia da Silva, Carina
Cordeiro Silva Porto, Adriana Regina Santos, Kelly Cristina Tameirão, Gilmar Antônio
Costa, Paulina Barbosa, Ozania da APAE, o Sr. Gilson e outros convidados, para tratar da
pauta conforme prevê o edital de convocação 153. Primeiro a Sra. Presidente informou
sobre o Processo de Seleção das entidades no CMAS, que foi publicado no dia 27/04/2020
no link do conselho as entidades que estão aptas a concorrer um assento no CMAS sendo
as entidades; APAE, SPI( EPIL, VEM e AJIR), AMAME, CARITAS e o NAS. Informou
também sobre o pedido de renovação da Inscrição Asilo Pão de Santo Antônio e Caritas;
Que a atual gestora da S.M.D.Social pediu exoneração do cargo de secretária municipal a
partir do dia 30/04/2020 e que em 02/05/2020 teremos um novo gestor da pasta. A Sra
Kátia Cruz quis deixar registrado os agradecimentos a Sra. Maria do Carmo Ferreira da
Silva - a Caca, pelos serviços prestados ao SUAS do município e desejou que tenha
bastante sucesso e vitórias na sua nova jornada. Informou ainda sobre as cestas básicas
doadas pelo SERVAS a 11 entidades de Diamantina (

APAE, SPI( EPIL, VEM AJIR),

AMAME, PROCAJ, CASA LAR, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAUDE, ASILO PAO DE
SANTO ANTONIO, ASILO FREDERICO OZANAN, CARITAS ( Casa de Cireneu); que cada
entidade recebeu hoje 24 cestas básicas mais materiais de limpeza, café, leite e roupas;
que em nome no CMAS agradece o Servas e a Prefeitura de Diamantina pela parceria, na
pessoa do Secretário de Educação o Sr. Sérgio Nascimento e o Secretário de Governo o
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senhor Nilson. Em seguida foi colocado para apreciação o Plano de Serviço do
Piso Mineiro 2020, que foi discutido e aprovado pelos conselheiros presentes;
Sra. Presidente colocou para apreciação a Inscrição no CMAS da Fundação Brasil
Meu Amor que foi discutido por todos, a Conselheira paulina Barbosa tirou
algumas duvidas com relação a atuação a fundação e a Inscrição da FBMA foi
aprovado pelos conselheiros presentes.

A Sra presidente informou que sobre o

requerimento da Inscrição da Fundação Tijuco para o Desenvolvimento da Cultura,
Educação, Esporte e Ação Comunitária no CMAS, que solicitou um documento pendente
na referida pasta da Fundação e que a votação ficaria para a próxima reunião. 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, 29 de abril de 2020.

Kátia Aparecida da Cruz Silva
Presidente do C.M.A.S.

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

