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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do CMAS 
                                  ATA Nº. 170ª, de 20/07/2021 
 
 

Os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniram-se às 

014h00min do dia 20 de Julho de 2021, por vídeo conferência, através do aplicativo meet no celular, sob a 

coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida Cruz Silva, com os seguintes conselheiros 

presentes e membros da Comissão Organizadora da 13ª conferencia Municipal de Assistência Social, Roberta 

Faria de Azevedo e Aguilar, Simone Santana, Maria de Lourdes Carvalho ( CREAS),  Aline Alcântara 

Guimarães(APAE), Fernanda Rocha Santos(CRAS – Bom Jesus), Ivanete de Cassia Correa Faria, Marcos 

Vinicius(EPIL), Kelly Tameirão (CRAS – PALHA), Aparecida (CRAS rio Grande),  Carina Cordeiro e Glaucia 

Bento( CASA LAR). Após a constatação de quórum legal, a presidente iniciou a reunião agradecendo a 

presença de todos e colocou para deliberação e aprovação a Ata 169 que foi aprovada pelos 

conselheiros presentes. Em seguida a Presidente apresentou o cronograma com a programação e 

critérios da organização das pres. conferências e da Conferência que será  realizada no dia 19/08/2021, 

foi deliberado e aprovado pelos conselheiros presentes a seguinte organização: TEMA CENTRAL DA 

13ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, “ASSISTÊNCIA SOCIAL: Direito do povo e 

dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” DOS 

EIXOS: EIXO 1 – A proteção social não-contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão 

dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades.  EIXO 2 – Financiamento e orçamento 

como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a 

garantia dos direitos socioassistenciais.  EIXO 3 – Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a 

importância da participação dos usuários.  EIXO 4 – Gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a 

articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como garantias de direitos socioassistenciais e 

proteção social.  EIXO 5 – Atuação do SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências. A 13ª. 

Conferencia será realizada no Dia 19/08/2021- Horário: 08h00min às 13h00min., Modalidade: híbrido (Virtual e 

presencial)  com a seguinte PROGRAMAÇÃO:  8:00h: Credenciamento virtual e envio do link para 

participação. 08:15h - Composição da Mesa  08:30h - Hino Nacional 08:50h – Pronunciamentos 09:30h -  

Declaração de abertura do evento pela Presidente do CMAS e deliberação do Regimento Interno da 13ª Conferência de 

Assistência Social. 09:40h -  Apresentação da SMDS: “Dos serviços, programa, projetos e os equipamentos do 

SUAS no Município: Planejamento das ações estratégias do Governo Municipal da atual gestão” 10:10h - 

PALESTRA SOBRE O TEMA e os eixos da 13ª. Conferencia Municipal de assistência Social  11:10h -  

Apresentação e seleção das propostas apresentadas pelas pres. conferencias. 11h20 -  Deliberação dos 
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Delegados representantes de Governo e Sociedade Civil, selecionados nas pres. Conferencias 11h50 - 

Aprovação da Ata da 13ª Conferencia Municipal de Assistência Social e Moções.  12h:30 - Encerramento 

(entrega de certificados) “PROGRAMAÇÃO DAS PRE - CONFERENCIAS” - 1- Pré-Conferência -  

CRAS REGIONAL RIO GRANDE - DIA 06/08 – Sexta – feira Horário: 14h00min as 16h00min 

Modalidade Híbrido – Virtual para a rede sócioassistencial e usuários – presencial equipe do CRAS e 

convidados.  14 h às 14h10 Credenciamento virtual 14:20h Palestra sobre o tema e o  Eixo 2 - Financiamento e 

orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos 

para a garantia dos direitos socioassistenciais 14:40h Apresentação das Propostas prioritárias para o 

município, estado e federal e Moções apresentadas para a Plenária Final - 15h00 Encerramento da inscrição 

de candidatos a delegados da Conferência Assistência Social - 15h30 Encerramento da Plenária Temática 02. 

2ª- Pré-Conferência -  CRAS REGIONAL PALHA - DIA:  09/08/2021 – Quinta – feira, Horário: 

14h00min as 16h00min Modalidade Híbrido – Virtual para a rede sócioassistencial e usuários – presencial 

equipe do CRAS e convidados.  14 h às 14h10 Credenciamento virtual, 14:20h Palestra sobre o tema e o  Eixo 

1 - A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos 

socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades - 14:40h Apresentação das Propostas prioritárias para 

o município, estado e federal e Moções apresentadas para a Plenária Final 15h00 Encerramento da inscrição 

de candidatos a delegados da Conferência Assistência Social  

15h30 Encerramento da Plenária Temática 01 3- Pré-Conferência  -  SMDS e  Casa dos Conselhos 

DIA 10/08/2021 – Terça – feira Horário: 14h00min as 16h00min Modalidade Híbrido – Virtual para a rede 

sócioassistencial e usuários – presencial equipe do CRAS e convidados.14 h às 14h10 Credenciamento virtual 

14:20h Palestra sobre o tema e o eixo: “Controle social: o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da 

participação dos usuários”; 14:40h Apresentação das Propostas prioritárias para o município, estado e federal e 

Moções apresentadas para a Plenária Final 

15h00 Encerramento da inscrição de candidatos a delegados da Conferência Assistência Social  

15h30 Encerramento da Plenária Temática 03.4-  Pré-Conferência  CRAS REGIONAL  BOM JESUS  

DIA 11/08/2021 – Quarta – feira-Horário: 14h00min as 16h00min - Modalidade Híbrido – Virtual para a rede 

sócioassistencial e usuários – presencial equipe do CRAS e convidados.  - 14 h às 14h10 Credenciamento 

virtual - 14:20h Palestra sobre o tema e o Eixo 4: Gestão e acesso às seguranças: “Gestão e acesso às 

seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferência de renda como 

garantias de direitos socioassistenciais e proteção social”.- 14:40h Apresentação das Propostas prioritárias 

para o município, estado e federal e Moções apresentadas para a Plenária Final- 15h00 Encerramento da 
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inscrição de candidatos a delegados da Conferência Assistência Social - 15h30 Encerramento da Plenária 

Temática 04.- 5 - Pré-Conferência  -  CREAS - DIA 12/08/2021 – Quinta – feira - Horário: 14h00min as 

16h00min - Modalidade Híbrido  - Virtual para a rede sócioassistencial e usuários – presencial equipe do CRAS 

e convidados.  - 14 h às 14h10 Credenciamento virtual - 14:20h Palestra sobre o tema e o Eixo 5 -  Atuação do 

SUAS em Situações de Calamidade Pública e Emergências”. - 14:40h Apresentação das Propostas prioritárias para 

- o município, estado e federal e Moções apresentadas para a Plenária Final - 15h00 Encerramento da 

inscrição de candidatos a delegados da Conferência Assistência Social  15h30 Encerramento da Plenária 

Temática 05. Em seguida a Presidente passou para a deliberação da segunda pauta sobre a indicação de 

representes do CMAS para composição do COMDIM( Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), que foi 

discutido e deliberado pelos conselheiros presentes para analisar o requerimento da União Brasileira 

de Mulheres e deliberar na próxima reunião do CMAS.  E não havendo mais nada a ser tratado a presidente 

encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu Aline Alcântara Guimarães segunda 

secretaria do CMAS, lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelos conselheiros presentes.  

Diamantina, 20 de julho de 2021. 

 

Kátia Aparecida Cruz Silva                         Aline Alcântara Guimarães 
      Presidente                                                   Segunda Secretária  


