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

ATA 163ª DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CMAS EM 28/01/2021
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina
reuniu-se às 09:00 horas do dia 28 de janeiro de 2021, na Sala dos Conselhos, localizada
a Rua da Glória , 132, no segundo andar, centro de Diamantina, sob a coordenação da
Presidente Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva. A presença dos conselheiros esta
registrada na lista de presenças e no final desta ata. Constatando a existência de
quórum legal, para a presente sessão, a presidente agradeceu a presença de todos
pedindo a Deus sabedoria e discernimento sendo hoje a primeira reunião ordinária do
ano de 2021, dando o melhor de nos, em favor da política de promoção, defesa da
assistência Social e do povo do nosso município. Seguido a pauta do edital de
convocação 163 foi lida a ata 162 e aprovada pelos conselheiros presentes. Em seguida
deu boas vindas a nova Gestora do SUAS no município de Diamantina, a Sra. Nágila
Steffânia Costa firmando nosso compromisso de parcerias, desejando-lhe êxito à frente
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para a gestão de 2021 a 2024. A Sra.
Nágila agradeceu, firmou seu empenho e dedicação diante das ações do SUAS no
município, informou sua trajetória e experiências na área da Assistência Social, onde
também firmou que é Assistente Social de Formação; enfatizou da importância do
conselho e de suas práticas que devem ser baseadas em normas, compartilhando suas
responsabilidades e que todas as ações da SMDS será apresentada ao Conselho e
destinar o que de fato deve ser destinado aos nossos usuários; A Conselheira Simone
Santana ( Caritas) convida a Sra Nagila para conhecer a Casa de Cireneu e ela respondeu
que ira sim , mas neste primeiro momento esta conhecendo as demandas de cada setor
com diagnósticos e analise de conjuntura . Em seguida passou-se para a pauta de
numero três quanto a deliberação do Planejamento do Piso Mineiro para o
período de 2021 a Conselheira Roberta que também foi apresentada como a Nova
Diretora do SUAS da SMDS, que irá reavaliar o plano e apresentar na próxima reunião.
Quanto à pauta de número 4, a presidente repassou o Plano do CMAS de 2021/2024,
para a comissão analisar e dar um parecer para deliberar na próxima reunião do CMAS;
A Pauta de número 05 foi a deliberação do Calendário de reuniões do CMAS para o
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ano de 2021, que foi aprovado pelos conselheiros presentes.; Ato continuo, foi
apresentado o requerimento e a documentação da renovação e inscrição da Associação
Comunitária do Povoado do Novo Jambreiro, Associação Grupo de Mães Adelino Ferreira
da Fonseca, Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Cachoeira da Jurema,
Associação distrital Pro-desenvolvimento de Senador Mourão, Centro Comunitário do
Cazuza, Associação de Jovens Otonenses – AJO, Associação do Bairro Cidade Nova,
Associação Casa da Criança Maria Antônia, Associação dos Moradores de Vau e de
Ribeirão de São Domingos. As pastas foram encaminhadas

para a Comissão emitir

parecer. Quanto a emissão de inscrição e renovação das entidades no CMAS a Sra.
Presente informou sobre Portaria n. 04, de 02 de abril de 2021, que altera o artigo 13
da resolução CNAS, que define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades ou
organizações de assistência Social, bom como dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistencias nos conselhos de assistência social, portaria esta que fará
parte deste ata; A presente portaria define ainda o prazo para as inscrições no CEAS e
CNAS, que foram prorrogadas para setembro de 2021 devido os protocolos da OMS e
normas municipais e estaduais. Informou ainda que o Edital de Seleção das entidades se
inscreverem no CMAS está pronto e na próxima reunião será apresentado para
deliberação. A Sra Presidente informou a Sra Secretária Nágila sobre a Secretária
executiva do CMAS tendo em vista que a Sra. Cleunicéia Silverina Nunes, ficou
temporãmente; que findou sua atuação em dezembro de 2020; a Sra. Nágila informou
que está inteirando de todas as necessidades da SMDS e dos Conselhos e que daria uma
resposta em breve. E não havendo mais nada a ser tratado, a Presidente encerrou a
presente reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu Kátia Aparecida
da Cruz Silva, secretariei esta reunião e lavrei a presente ata, tendo em vista a ausência
da primeira e segunda secretárias do CMAS, a ata que depois de lida foi aprovada por
todos os conselheiros presentes. Diamantina, 28 de janeiro de 2021.
Kátia Aparecida da Cruz Silva,
Presidente C.M.A.S.

