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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do CMAS
ATA Nº. 172ª, de 12/08/2021

Os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniram-se às
09h00min do dia 12 de agosto 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 Municipal da SMD, Roberta Pires (SMDS), Paulina Barbosa (SME), Ozânia
Joaquina dos Reis (APAE)Aline Alcântara Guimarães(APAE), Roberta de Azevedo de Aguilar, Simone
Santana ( Caritas), Ivanete de Cassia Correa Faria, Marcos Vinicius ( EPIL), 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 171, de 27/07/2021, que foi aprovada pelos
conselheiros presentes. Em seguida a Presidente apresentou a pauta da presente reunião e passou para
a deliberação sobre o Demonstrativo Estadual da execução do Piso Mineiro, referente ao ano de
janeiro a dezembro de 2020, que foi discutido e aprovado pelos conselheiros presentes. Passando
para a deliberação do Demonstrativo Financeiro Estadual do Piso Mineiro Extraordinário do COVID
19, foi apresentado novamente, discutido e aprovado pelos conselheiros presentes; Ato continuo
passando para a pauta seguinte a Presidente informou sobre a determinação da lei do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher, Nº 3.999, de 15 de Junho 2018, e o disposto no Parecer da Assessora Jurídica Sra.
Marcela Araújo de Almeida, que aponta as incorreções e firma que a vaga deve ser suprida dentre os
conselheiros dos conselhos dispostos na legislação do COMDIM( COMPIR ou CMAS), no COMPIR não
houve apresentação ou indicação por parte dos conselheiros presentes o interesse de participarem, e o
assunto desta pauta foi trago para a deliberação do CMAS. A presidente colocou em discursão e votação,
e foi aprovado pelos conselheiros presentes a indicação das Conselheiras Ozânia Joaquina dos Reis
como titular e Aline Alcântara Guimarães como suplente, ambas representantes da APAE, para
integrar enquanto membros do COMDIM de Diamantina. E passando para a última pauta da reunião a
Presidente apresentou o requerimento do Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Desembargador
Otoni, informando que o mesmo será encaminhado para a Comissão de Entidades para análise e parecer,
depois deliberação do plenário. A presidente Kátia Cruz, informou sobre o andamento das realizações das
pres. conferências que antecedem o evento da 13ª. Conferência Municipal de Assistência Social que irá
acontecer

no dia 19/08/2021; que já foram realizadas no território do CRAS do Rio Grande (dia

06/08/2021), CRAS da Palha (dia 09/08/2021), na Casa dos Conselhos (dia 10/08/2021), no território do
CRAS do Bom Jesus ( dia 11/10/2021), e finalmente hoje dia 12/08/2021 no CREAS, a partir das 14 horas,
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fechando as realizações das pres. Conferências. A Sra. Nágila enfatizou a importância da participação de
todos neste processo de conferência e avaliação da Política de Assistência Social no município de
Diamantina, e principalmente os conselheiros 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, 12 de agosto de 2021.
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