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REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS
ATA Nº. 175ª, de 14/10/2021

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 09h00min do dia 10
de outubro de 2021, através do aplicativo meet de celular, sob a coordenação da Presidente do CMAS,
Sra. Kátia Aparecida Cruz Silva, registrando os seguintes conselheiros presentes: Roberta Faria de
Azevedo e Aguilar e Roberta Pires(SMDS), Nágila Steffânia Costa(SMDS), Marcos Vinicius
Baracho(EPIL), Ana Amélia, Carina Cordeiro (Casa Lar), Simone Santana (CARITAS), Zulma
Fernanda(CREAS) Aline Guimarães (APAE), Ivanete de Cassia Correa Faria(SMDS) e a conselheira
Paulina Barbosa de Souza(SME) que justificou sua ausência nesta reunião. A presidente iniciou a reunião
após a constatação de quórum legal, agradeceu a presença de todos e informou que a ata 174, de
09/09/2021, será deliberada na próxima reunião do CMAS uma vez que o computador: estava sem
internet naquele momento. A Presidente informou que enviou para 2ª. Promotoria de Justiça no dia
27/08/2021, via e-mail por solicitações contidas no ofício 631/2021/2ªPJD os seguintes documentos sobre
as entidades inscritas no CMAS a) relação das entidades e organização de assistência social que possui
inscrição no CMAS; b) as entidades que encontram-se regulares e irregulares; c) quais entidades
apresentaram o plano de ação para o ano em curso; d) quais entidades apresentaram o relatório de
atividades do ano anterior; e) informação sobre a data da realização da visita técnica de cada entidade,
acompanhada do respectivo parecer; que informou ainda aos conselheiros que estas visitas ainda estão
acontecendo, entretanto de forma lenta, pois a SMDS está com falta de motorista e ainda faltam
entidades nos distritos e povoados para serem visitadas. Ato contínuo, a presidente passou a palavra para
Roberta Pires Gerente de Gestão de Programas e Financeira, para apresentar o Plano de Serviços do
Piso Mineiro Fixo e o Termo Aditivo do ano 2021. A Sra. Nágila, Secretária Municipal de Desenvolvimento
Social, antes da apresentação da Servidora Roberta informou que tem uma proposta do CMDCA para a
utilização do Recursos do FUMDCA para a compra de cestas básicas para as famílias em extrema
pobreza e que estão adotando todas as medidas cabíveis para que a proposta seja efetivada; que o
adicional do termo aditivo ao Plano de serviços do Piso Mineiro seria repassado em pecúnia para que as
famílias tenham a liberdade de decidir sobre o que gastar com o benefício. A Roberta explicou que o
Plano já foi apresentado em outra data conforme o artigo 1º da RESOLUÇÃO Nº188, 08/07/2021, que
aprovar o Plano de Serviço do Recurso Estadual - Piso Mineiro para o ano de 2021; que o termo Aditivo é
o recurso adicional ao referido plano, no valor de R$ 96.203,80, para atender 160 famílias nos meses de
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novembro e dezembro, em duas parcelas no valor de R$300,00 para cada família. A Conselheira Ozânia
enfatizou que tem familia que estão passando dificuldades devido a avaliação; que as vezes, as famílias
não estão sendo atendidas porque na casa tem geladeira, fogão de gás, mas que estes as vezes recebeu
de doação; que já alertou esta situação outras vezes pois existem famílias passando muita necessidade;
perguntou ainda se as familias dos distritos e povoados serão atendidos e a Secretária respondeu que
sim. E quanto à avaliação destas familias que ela gostaria de saber qual técnico fez a avaliação e que iria
procurar mais informações para tomar as medidas necessárias. A Fernanda coordenadora do CREAS
perguntou se os usuários do CREAS seriam beneficiados, e a Secretária respondeu que se eles estiverem
dentro dos critérios, sim. E não havendo mais nenhum questionamento sobre a pauta Senhora
Presidente colocou em deliberação o Termo Aditivo no valor de R$ 96.203,80, para atender 160
famílias através de pecúnia no valor de R$300,00 em duas parcelas, nos meses de novembro de
dezembro de 2021, do Recurso adicional ao Plano de Serviço do Recurso Estadual - Piso Mineiro
referente ao ano de 2021 que foi aprovado conforme o artigo 1º da RESOLUÇÃO Nº188, 08/07/2021.
Fixando como critérios as familias em situação de extrema pobreza, menor renda, inscritas no
CADÚnico e acompanhadas pelos CRAS e CREAS municipal, o que foi aprovado pelos
conselheiros presentes. E não havendo mais nada a ser tratado a Presidente Kátia Cruz encerrou a
reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu Aline Guimarães, segunda secretária,
secretariei esta reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelos conselheiros
presentes.
Diamantina, 14 de outubro de 2021.
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