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ATA 155ª DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMAS.
Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 14h00min, à Rua São Vicente,
79, Consolação–Diamantina /MG, estando presente a Presidente e a Secretária do CMAS
Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva e Adriana Regina Santos com a participação e
presenças dos conselheiros através do Aplicativo de reunião online “Skype” via internet,
atendendo o decreto Municipal que prevê normas de distanciamento social e
aglomerações entre pessoas em decorrência da Pandemia do COVID 19 no município, no
estado e no país e registramos as presenças dos conselheiros: Ana Amélia da Silva Ávila
– SMDS, Roberta de Azevedo e Aguilar – SMDS, Gilmar Antônio Costa – SMEL, Fabricio
Silveira dos Santos – SMPG, Adriana Regina Santos – Asilo, Ozânia Joaquina dos Reis –
APAE, Aline Alcântara Guimaraes – APAE, Marcos Vinicius Baracho- SPI , Zulma Fernanda
Rocha Santos – NASDV, Maria Madalena Canuto Lemos – Cáritas, Kátia Aparecida da Cruz
Silva- AMA-ME, Glaucia Aparecida Bento – Casa Lar, Carina Cordeiro – Casa Lar, Rute
Antônia Moreira PROCAJ. Conforme o Edital de Convocação 155/2020 a pauta da reunião
segue primeiro com a verificação de quórum, quando foi constatado a existência de
quórum legal e aprovação da ata 154; Quanto aos informes sobre a Assistência Social a
Senhora Presidente informou sobre a reunião com o novo Secretário Municipal de
Desenvolvimento Social, Sr. Walter França, desejando-lhe sucesso e muita sabedoria na
condução da Política de Assistência social do Município de Diamantina; foi informado para
o secretário a necessidade de organizar a distribuição das cestas básicas, uma vez que o
CMAS tem tomado conhecimento através de representes de entidades, que existem vários
órgãos distribuindo cestas, como a Educação, social, empresas privadas, entidades e
ONGS; neste sentido existem usuários recebendo mais de uma cesta, chegando ate 05
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cestas por pessoa. A Proposta é viabilizar uma única lista e distribuir entre os órgãos para
maior organização e justiça para os que não receberam nenhuma. O Sr Walter informou
que estão desenvolvendo um sistema para tal tarefa. A Coordenadora do CRAS da Palha
Informou que já vem fazendo esta seleção, consegui uma lista com a educação, mas é
urgente e necessária esta organização. Em seguida foi apresentado o Processo de
inscrição da Fundação Tijuco que foi aprovado pelos conselheiros presentes; ato
continuo foi deliberação a renovação da inscrição no CMAS da entidade
MOCRICO que foi aprovado pelos conselheiros presentes; A Sra. Presidente passou
a palavra para Conselheira Ana Amélia servidora da SMDS para apresentação da
PORTARIA Nº 65, DE 6 DE MAIO DE 2020 que prevê orientações e recomendações gerais
aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, quanto ao
atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou com deficiência no
contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19.
Ana apresentou também informações e critérios acerca do repasse emergencial previsto
na Portaria MC nº. 369, de 29/04/2020, onde será deliberado em outro momento o Plano
de Ação do recurso em epigrafe. A Sra. presidente enfatizou da necessidade do CMAS
normatizar sobre as reuniões Ordinárias e extraordinárias acontecer via internet, “ Grupo
SKYPE” uma vez que está ação está sendo positiva, pois o conselho continuou realizando
suas atividades e reuniões sem nenhum transtorno e respeitando as normas do
distanciamento social e evitando aglomeração de pessoas. Nestes termos, foi
aprovado pelos conselheiros presentes a opção de realizar também as reuniões
do CMAS via internet com efeitos retroativos a 02 de abril de 2020. Nada mais
havendo a ser tratado a Sra. Presidente agradeceu a presença e participação de todos, e
eu Adriana Regina Santos, secretariei esta reunião e lavrei a presente ata, que depois de
lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 19 de maio de 2020.

