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ATA da 158ª REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS 

24/09/2020 

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

Diamantina reuniu-se às 09:00 horas do dia 24 de setembro de 2020, na Sala dos 

Conselhos, sob a coordenação da Presidente Interina do CMAS, Sra. Roberta Faria de 

Azevedo e Aguilar. Estavam presentes os conselheiros do CMAS Ana Amélia da Silva 

Ávila, Marcos Vinícius Baracho, Gláucia Aparecida Bento, Ozânia Joaquina dos Reis, 

Adriana Santos, Roberta Faria de Azevedo e Aguilar, Zulma Fernanda Rocha Santos. 

Após existência de quórum legal, a presidente interina Roberta agradeceu a 

participação de todos e explicou que está como Presidente Interina do CMAS, devido 

ao afastamento da presidente Katia Aparecida da Cruz, para se dedicar a atividades 

política conforme decreto municipal nº338, de 13/08/2020. Em seguida a pauta da 

reunião foi apresentada e passou para apreciação da ata 157 do dia 16 de julho 

2020. Após a leitura, Glaucia esclareceu a respeito da solicitação do ofício 

50/2020 da Casa Lar, mencionado na Ata 157. Informou que enviou um e-

mail para Kátia, cancelando a solicitação por que o INSS não cobriu a licença 

maternidade da servidora. Feito o esclarecimento a Ata 157 foi colocada em 

votação e foi aprovada por todos os participantes. Na sequência Ana Amélia 

deu os informes da SMDS quanto ao andamento da distribuição do Recurso 

Emergencial do Governo Federal, que a princípio foram entregues para as 

entidades parte dos EPIs e a primeira parcela dos alimentos ricos em proteínas, e que 

o restante dos EPIs está aguardando licitação. Que a entrega dos alimentos ricos em 

proteínas foram divididas em três vezes e as duas parcelas restantes serão entregues 

final de setembro e final de outubro. Informou ainda que os kits de higiene pessoal já 

chegaram e vai contemplar somente os usuários dos serviços de convivência dos CRAS 

e entidades que estiverem cadastrados e frequentando, e os usuários do CREAS 

pessoas em transito e em situação de rua. Roberta pediu a palavra e sugeriu que as 

informações quanto Benefício Eventual referente ao Recurso Emergencial 

das doações de cestas básica, fossem transferidas para reunião de outubro 

para que seja apresentada uma planilha detalhada desses repasses. Não 

houve objeção e todos os presentes concordaram. Ana Amélia retomou sua fala 

e apresentou a prestação de contas semestral do Piso Mineiro. Que nesse primeiro 

semestre, 34 famílias foram atendidas com o Benefício Eventual sendo, 1 auxilio 

natalidade, 12 auxílios funerais e 90 parcelas de aluguel social. Também disponibilizou 

o relatório da contabilidade e o saldo da conta do Piso Mineiro para apreciação de 

todos. Diante do exposto os conselheiros aprovaram em favor da deliberação da 
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prestação de contas do 1º semestre de 2020 do Piso Mineiro do SIM SUAS. 

Na sequência, Roberta falou das propostas para elaboração do projeto de Lei do 

SUAS, ressaltou que enviou para o e-mail de todos os conselheiros a proposta da lei 

que foi previamente elaborada, para que as sugestões e ou alterações fossem 

apresentadas na reunião. Após apresentação das sugestões, feitas as alterações e 

esclarecido todas as dúvidas Roberta colocou em votação a proposta do projeto de lei.  

Como não houve objeções, fica deliberado enviar a propostas para elaboração 

do Projeto de Lei do SUAS para análise do setor jurídico. Roberta salientou que 

antes que o projeto de lei seja enviado para a Câmara Municipal, fará uma breve 

apresentação para os conselheiros. Em seguida Roberta apresentou a proposta de 

renovação de inscrição da Associação Pro-Melhoramento do Bairro Rio Grande e a 

proposta de cadastramento da Associação Casa Real com sede no Guinda. Após 

apresentação e analise da documentação, fica deliberado à renovação de 

inscrição da Associação Pro-Melhoramento do Bairro Rio Grande. Quanto a 

Associação Casa Real, ficou combinado de que o credenciamento só será 

feito após visita técnica e certificação de que o serviço prestado está em 

conformidade com o serviço socioassistencial. Roberta e Glaucia ficaram de 

visitar a Associação Casa Real e apresentar o parecer técnico na próxima reunião. E 

por ultimo foi apresentado o Plano de Trabalho da Casa Lar com o pedido de 

deliberação do recurso do co-financiamento da alta complexidade de exercício de 

2020/2021 para a Casa Lar. Glaucia explicou que sem esse recurso a casa não tem 

como sobreviver, que esse recurso é empenhado para pagamento dos funcionários e 

técnicos que prestam serviços para a entidade. Dadas às considerações, fica 

deliberado a proposta da Casa Lar sobre o recurso do co-ficanciamento da 

alta complexidade exercício de 20200/2021. Nada mais havendo para ser 

tratado eu Adriana Regina Santos, secretariei esta reunião e lavrei à presente ata, que 

depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 24 de 

setembro de 2020. 
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