CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua da Gloria, 132, 2º. Andar, Centro, Diamantina – MG
Email:cmasocialdtna@yahoo.com.br

ATA da 160ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
CMAS EM 29/10/2020
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina
reuniu-se às 09:00 horas do dia 29 de Outubro de 2020, em reunião extraordinária
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, Ozânia Reis, Adriana Regina Santos, Roberta Faria de Azevedo e
Aguilar, Marcos Vinicius Baracho, Ivanete de Cássia Correa Faria, Maria Madalena Canuto
Lemos, Simone do Rosário Santana, Zulma Fernanda Rocha Santos e convidadas: Glaucia
Bento e Carina Porto.

Após existência de quórum legal, a presidente interina Roberta

iniciou a reunião e agradeceu a participação de todos, dando sequência e seguindo a pauta
passou a palavra para a Diretora do SUAS, Maria Clara Aguiar Cruz que falou sobre a
prestação de contas das cestas básicas enviadas pela SEDESE no período da pandemia. Em
sua apresentação foi mostrado um ofício da SEDESE com orientações sobre a prestação de
contas, uma pasta com os requerimentos de solicitação e recibos de entrega e também uma
planilha com a lista geral com nomes que foram encaminhados pela SEDESE e nomes que
foram incluídos, enfatizando que todas as cestas básicas foram concedidas através da emissão
de parecer técnico elaborado por profissionais nível superior dos CRAS do Município. Diante da
apresentação, a Diretora do SUAS encerrou sua fala deixando à disposição para consulta toda
a documentação apresentada que está na sede da SMDS. Logo em seguida, a prestação
de contas das cestas básicas da SEDESE entrou em votação e foi aprovada pelos
conselheiros presentes. Seguindo a pauta Roberta passou a palavra para a Coordenadora
da Instituição de Acolhimento Casa Lar, Gláucia Bento, a respeito da reutilização do recurso da
Alta Complexidade que é repassado mensalmente para a referida Instituição. Foi levantando
alguns questionamentos e diante disso, foi solicitado à coordenadora que apresentasse
documentação a ser incluída na pauta da próxima reunião do CMAS para maiores
esclarecimentos. Nada mais havendo para a ser tratado eu Roberta Faria de Azevedo e
Aguilar, secretariei esta reunião e lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada por
todos os conselheiros presentes. Diamantina, 29 de outubro de 2020.
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