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ATA da 156ª REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS  

25/06/2020 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de 

Diamantina reuniu-se às 09h00min do dia 25 de junho de 2020, por 

videoconferência, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida 

da Cruz Silva. Estavam presentes na Casa dos Conselhos, a presidente Kátia e os 

conselheiros Fabrício Silveira dos Santos da SMPG e Adriana Santos – Secretária do 

CMAS, os demais conselheiros e conselheiras estavam via online, sendo  a Sra. 

Roberta Faria de Azevedo e Aguilar, Ana Amélia da Silva, Paulina Barbosa de Souza, 

Aline Alcântara Guimarães, Gilmar Antônio Costa e Marcos Vinícius Baracho 

participaram por videoconferência. Verificando a existência de quórum legal, a 

presidente Kátia agradeceu a participação de todos, apresentou a pauta da reunião, 

em seguida passou para apreciação da ata 155 de 19 de maio de 2020 que 

após lida pela secretária Adriana, foi aprovada pelos conselheiros 

presentes. A presidente retomou a palavra para parabenizar a equipe do CRAS da 

Palha pela execução do projeto “AMORMÓVEL”; que percorreu as ruas de 

Diamantina em um carro de som, levando para a população uma mensagem de 

otimismo nesse momento tão difícil. Na sequência a vice-presidente Roberta 

repassou os informes da Assistência Social para conhecimento de todos. Ressaltou 

sobre o monitoramento e distribuição das Cestas Básicas que estão sendo 

distribuídas pelos CRAS de acordo com os relatórios sociais; que o pagamento dos 

Alugueis Sociais eram 08 (oito) e atualmente o município está pagando 03 (três). A 

presidente apresentou à Resolução SEDESE nº 26, de 19 de junho de 2020 que 

regulamenta os procedimentos e fluxos para distribuição de cestas básicas, doadas 

pela SEDESE aos municípios no contexto de enfrentamento aos impactos da 

Pandemia do COVID 19: Diante do exporto, os conselheiros aprovaram 

favoravelmente quanto à manifestação e interesse da SMDS ao 

recebimento das referidas cestas básicas ofertadas pela SEDESE. Em 

seguida o Secretário Municipal Walter Cardoso apresentou o Relatório de Ações 

Positivas em substituição à realização do Segundo Fórum Comunitário que foi 

suspenso devido à pandemia, uma das exigências para aquisição do selo Unicef. 
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Diante do exposto os conselheiros presentes votaram favoravelmente 

sobre o relatório das Ações Positivas realizadas com as crianças, 

adolescentes e jovens de Diamantina junto à rede socioassistênciais.  

Após os informes a conselheira Ana Amélia usou a palavra e apresentou o Plano 

de Ação para execução das ações socioassistênciais do repasse 

emergencial para o município de Diamantina. Que o plano tem por objetivo 

fomentar a capacidade de resposta do Município no enfrentamento contra o 

coronavírus. Que visa reduzir a incidência e interromper a transmissão local do 

vírus, assim como reforçar a proteção dos usuários e trabalhadores do Sistema 

Único de Assistência Social. Que as ações devem ocorrer através da aquisição de 

EPIs, alimentos e estruturação da rede socioassistêncial para atender os 

trabalhadores do SUAS, entidades locais e usuários vinculados ao SUAS. Depois de 

dada toda as explicações e respondido aos questionamentos, os conselheiros 

presentes aprovaram o Plano de Ação das Ações Socioassistênciais 

referente a Portaria do Ministério da Cidadania nº369 de 29 de abril de 

2020, e estando  cientes de todo o processo de aquisição dos EPIs e 

alimentos rico em proteínas,  cientes ainda sobre o Plano de trabalho 

apresentado sobre os recursos da Portaria  nº378 de 07 de maio de 2020 

e da lei Complementar nº173 de 27 de maio de 2020. 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, 25 de junho de 2020. 

 

Kátia Aparecida da Cruz Silva                              Adriana Regina Santos 

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


