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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do CMAS
ATA Nº. 171ª, de 27/07/2021

Os Membros do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniram-se às
016h00min do dia 27 de Julho de 2021, através do aplicativo meet no celular, sob a coordenação da
Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida Cruz Silva, com os seguintes conselheiros presentes Nágila
Steffânia Costa ( Secretária da SMDS, Roberta Pires, Paulina Barbosa (SME), Nádia Lopes (SMPG)
Aline Alcântara Guimarães(APAE), Fernanda Rocha Santos(CRAS – Bom Jesus), Simone Santana (
Caritas/ Casa de Cirineu), Maria de Lourdes ( CREAS) Ivanete de Cassia Correa Faria, Ordália
Santos(VEM - 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 e colocou para deliberação e aprovação a Ata 170 que foi aprovada pelos
conselheiros presentes. Em seguida a Presidente apresentou a pauta da presente reunião e passou a
palavra para a servidora Roberta Pires Gerente de Programas da SMDS para informar sobre o
Demonstrativo Estadual da execução do Piso Mineiro referente ao ano de 2020 e o Demonstrativo
Estadual do piso Mineiro Extraordinário do COVID 19, que estão a disposição dos conselheiros e
comissão para análise e deliberação na próxima reunião do CMAS. Ato continuo, passando para terceira
pauta a Presidente, passou a palavra para a Sra Nágila Costa, Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social e também conselheira, que informou sobre a programação da Emenda Parlamentar de autoria da
deputada Federal Gleice Elias no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em conformidade
com os dispositivos da PORTARIA MC Nº 580, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, informou que selecionou
as entidades baseadas em alguns critérios, que são entidades preponderantes da Assistência Social,
ofertam serviços contínuos e de forma planejada aos usuários. As seis entidades selecionadas e
beneficiadas receberão cada uma o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que são:
Associação Amigos da Casa Lar Entidade de Acolhimento Institucional para criança; Asilo
Frederico Ozanan - Entidade de longa permanência IDOSO - LPI, APAE Entidade de atendimento a
pessoas com deficiência, EPIL e VEM e o PROCAJ (Entidades de Serviço de Fortalecimento de
Vínculos Familiares e Comunitários - SCFV, o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. Em
seguida a Presidente passou para a deliberação da última pauta sobre a indicação de representes do
CMAS para composição do COMDIM( Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) atendendo ainda a Lei
Nº 3999, de 15 de Junho 2018, o tema mais uma vez foi discutido e deliberado pelos conselheiros
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presentes aguardar maiores esclarecimentos .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, 27 de julho de 2021.
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