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ATA da 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS 

15/10/2020 

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

reuniu-se às 09:00 horas do dia 15 de Outubro de 2020, em reunião ordinária 

remotamente através do aplicativo Google Meet, 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, Aline Alcântara Guimaraes, Adriana 

Santos, Roberta Faria de Azevedo Aguilar, Marcos Vinicius Baracho, Paulina Barbosa de 

Souza, -Gláucia Aparecida Bento, Maria Madalena Canuto Lemos. Após existência de 

quórum legal, a presidente interina Roberta agradeceu a participação de todos  e em 

seguida a pauta da reunião foi apresentada e passada a palavra para a conselheira Ana 

Amélia que apresentou o Plano de Serviço do Fundo Estadual de Assistência Social. 

Explicou que trata-se de um recurso extraordinário, emergencial e temporário, repassado 

do estado para os municípios através da  lei complementar 173 de 27 de Maio de 2020, a 

fim de se executar ações para enfretamento aos impactos provocados pela pandemia do 

COVID- 19 nos municípios mineiros. Diante das orientações da SEDESE, a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social de Diamantina, planejou que o recurso repassado 

no valor de R$ 68.717,00, deve ser destinado em sua totalidade para compra de cestas 

básicas, para atender os benefícios eventuais solicitados pelos CRAS, sendo uma 

demanda constante dos equipamentos, que foi agravada com a pandemia. Ressaltou que 

o recurso deve ser gasto em sua totalidade até 31/12/2020 e a prestação de contas em 

60 dias após essa data. A conselheira Madalena fez inúmeros questionamentos 

respondidos pela conselheira Ana Amélia, sendo que após todos os esclarecimentos o 

conselheiros aprovaram o Plano de Serviço do Fundo Estadual de Assistência 

Social - Transferência de recursos extraordinários decorrente da Pandemia 

ocasionada pelo novo Coronavírus. Logo após, a presidente Roberta explicou sobre 

a solicitação de inscrição no CMAS pela Associação da Casa Real e que precisaria de ser 

realizada visita técnica à instituição para depois ser repassado aos conselheiros. Dadas às 

considerações. 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, 15 de Outubro de 2020. 
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