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

REUNIÃO ORDINÁRIA
ATA Nº. 164ª de 17/02/2021.
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, às 09:00 horas, na Sala dos Conselhos,
localizada a Rua da Glória, nº 132, segundo andar, Centro – Diamantina, sob a coordenação da Presidente
do CMAS, Sra. Kátia Aparecida Cruz Silva e constatando a existência de quórum legal a presidente iniciou
a reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra para a Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social a Sra. Nágila Steffânia Costa, que ainda não é conhecida de todos os conselheiros,
apresentou-se e colocou a disposição do CMAS, enquanto gestora do SUAS no município firmando seu
objetivo de fazer o melhor. Seguindo a pauta do edital de convocação da reunião em questão, foi lida a ata
163 e feito a correção quanto ao tempo de atuação da Secretária Executiva do conselho Sra. Cleunicéia
Silverina Nunes que atuou até dezembro de 2020 e devido ao trabalho teve que se ausentar em janeiro de
2021 para cobrir férias da servidora Kelly; que a senhora Ivanete de Cassia Correia Faria, foi cedida até 8 de
abril de 2021. A senhora Nágila informou que dentro de uma semana pretende providenciar a indicação da
secretária executiva para apreciação dos Conselheiros do CMAS. Feito as devidas correções a ata 163 foi
aprovada pelos conselheiros presentes. Fazendo menção a ata 163, a senhora Nágila informou que já
iniciou os levantamentos das demandas da SMDS, dos conselhos e das instituições que fazem parte da rede
sócioassistencial, que já agendou e visitou a algumas entidades e também pediu ao conselho que viabilizasse
um diagnostico das entidades cadastradas para facilitar sua visita as entidades. Firmou ainda que num
terceiro momento, pós-pandemia, ela pretende realizar três grandes encontros regionais com as associações
de bairro do município e região atendida pelos CRAS, para estreitar os vínculos para contribuírem com o
levantamento das demandas da Assistência Social e apresentar a oferta dos serviços por elas prestados. O
conselheiro Marcos salientou a importância dessa aproximação e da atenção aos serviços prestados pelas
entidades. Dando sequência, a Sra Kátia informou que analisando o cadastro do CNEAS as entidades do
município de Diamantina estão com seus cadastros desatualizados, todas em sua maioria com pendência de
documentos. Ainda nos informes apresentou sobre a proposta do Conselho Nacional de Assistência Social
sobre a realização da Conferência Municipal; e foi deliberado e aprovado pelos conselheiros presentes a
não realização da conferência neste momento, devido às restrições causadas pela Pandemia do
COVID 19 e a dificuldade da participação dos usuários, ficando adiada aguardando deliberação
favorável da Vigilância em Saúde. Prosseguindo Roberta informou sobre a execução da oferta dos
benefícios eventuais com a utilização do recurso estadual do ano de 2020. Passando para a segunda pauta,
Ana Amélia apresentou o saldo existente e a reprogramação para o ano de 2021; informou que os saldos são
provenientes dos recursos Federais e Estaduais ordinários, que garantem a manutenção dos serviços
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programas e projetos da SMDS; e os recursos extraordinários que foram das portarias 173, 378 e 369. Após
explicações e analise da planilha foi deliberado e aprovado pelos conselheiros presentes a
Reprogramação dos saldos das portarias nº 369 e 378 /2020 (recurso federal); Reprogramação dos
saldos dos recursos emergenciais repassados pelo FEAS (recurso estadual); Reprogramação dos
Recursos da Lei 173/2020; Reprogramação dos Recursos Ordinários dos serviços, programas e
gestão da assistência social. conforme a planilha apresentada que fará parte integrante desta ata e da
Resolução emitida. Dando prosseguimento a pauta da reunião Ana apresentou o Plano de trabalho da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para enfrentamento ao COVID 19 no município de
Diamantina, proposto em Junho de 2020, teve por objetivo fomentar a capacidade de resposta do Município
no enfrentamento de ações que comprometam o fluxo habitual da oferta de serviços, programas e projetos
socioassistenciais, devido ao coronavírus; que com a continuidade da pandemia em 2021, considerando a
permanência do estado de emergência em saúde pública, o plano de trabalho continuará vigente visando a
continuidade da proteção dos usuários e trabalhadores do SUAS - Sistema Único de Assistência Social.
Assim, diante do atual cenário e das vulnerabilidades as quais as famílias estão expostas, principalmente
após a suspensão do auxílio emergencial, é necessário garantir a oferta de alimentação e outros itens
básicos a população referenciadas nos serviços do SUAS, conforme pactuado no Plano de Ação apresentado
ao Ministério da Cidadania; que diante do exposto, e conforme legislação vigente solicita dos conselheiros
presentes a aprovação da reprogramação de um maior valor previsto no plano de ação, para aquisição
de alimentação e bens de consumos (materiais de limpeza e materiais de higienização, entre outros)
para as famílias referenciadas no serviços ofertados pelo SUAS no município de Diamantina ( Criança
e adolescentes, Mulheres em situação de violência, pessoas idosas e outras famílias em situação de
vulnerabilidade social) tendo em vista a reprogramação do valor de R$165.633,59. Ressalto que será
feito o levantamento dos contratos vigentes (hospedagem, marmitex e material de construção) para
definição do valor a ser executado o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. E não havendo
mais nada para ser tratado a presidente encerrou a presente reunião agradecendo mais uma vez a presença
de todos, e eu Adriana Regina Santos secretariei está reunião e lavrei a presente ata, que depois de lida foi
aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 17 de fevereiro de 2021.
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