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ATA 178 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE  27/01/2022 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 09h20min do dia 27 

de JANEIRO de 2022, na Sala dos Conselhos, localizada a Rua da Glória, nº 132, no segundo andar, Centro – Diamantina, 

sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida Cruz Silva, estavam presentes através do aplicativo meet 

as conselheiras:  a Vice Presidente: Roberta de Azevedo e Aguilar , Ana Amélia da Silva Ávila, Ozânia Joaquina dos Reis 

Marcos Vinicius Baracho, Adelaide Dias Ferreira,  Aparecida de Lourdes Almeida Souza,  Simone do Rosário Santana, 

Roberta Leão Rezende Pires e os conselheiros titulares  e seus respectivos suplentes ausentes  Titular Daniel Felipe 

Rodrigues Souza – LPI e Suplente Jussara Tereza Mauricio   – LPI; TITULAR: Gilmar Antônio Costa e Matheus Barbosa 

Werneck,  Paulina Barbosa de Souza e Elmara Aparecida Medeiros , Valéria Alcântara Alexandre e  Daluz Edvania Pereira 

Marques,  Nádia Marina de Jesus Lopes e Cláudia das Graças Ferreira. Demais participantes Glaucia Bento e Carina 

Cordeiro. A Sra Kátia Cruz  constatou a existência de quórum legal, para a presente sessão,  agradeceu a presença de 

todos e pediu a Roberta Vice Presidente  que fizesse a leitura da ata nº 177 de 20/12/2021 que foi aprovada pelos 

conselheiros presentes. Seguindo o ato  a Presidente passou para os Informes do CMAS: oficio do CMAS encaminhando 

Prestação de Contas dos demonstrativos de Programas serviços do Governo Federal ano base 2020 e Demonstrativo de 

Gestão do SUAS de 2020;  para Comissão analisar e exarar Parecer;  oficio do Asilo Frederico Ozanam solicitando a troca 

dos seus representantes no conselho e oficio do CMAS e Gerencia de Assuntos Comunitários encaminhando a solicitação 

para o Decreto de nomeação dos indicados em 26/01/2022; Apresentação da SMDS das diretrizes do Plano Municipal de 

Assistência Social; Memorando da SMDS de 10/01/2022, encaminhando cópia do oficio da coordenação de Prestação de 

Contas do Ministério da Cidadania referentes a Prestação de Contas do exercício de 2019, que foi encaminhado pelo 

CMAS para Comissão analisar e exarar parecer; De acordo com a pauta terceira a Presidente passou a palavra para 

Aparecida Diretora do SUAS que apresentou as diretrizes do Plano Municipal de Assistência Social  para o quadriênio  

2022 a 2025; que os itens das diretrizes estão no anexo único desta ata. A Vice Presidente Roberta Aguilar fez a  leitura 

do Parecer  referentes a analise dos Demonstrativos dos recursos financeiros federal do ano 2020: Demonstrativo 

dos Serviços/Programas da Gestão SUAS, Demonstrativo da Gestão SUAS do Governo Federal-SUAS e 

Demonstrativo para o Cofinanciamento do Governo Federal- SUAS) o que foi discutido e aprovado pelo 

conselheiros presentes. Quanto a quinta pauta a Presidente informou que a Secretaria manifestou através da Roberta 

Pires que o setor Financeiro ainda esta em construção das informações sobre a  Reprogramação dos Saldos das Contas 

do FMAS do ano de 2021 para 2022 e suas justificativas; que ficara para a próxima reunião do conselho. Quanto a 

deliberação do Calendário de Reuniões ordinárias do CMAS 2022, foi um erro ter incluído na pauta, pois o mesmo já tinha 

sido aprovada na reunião de número 177 de 20/12/2021. A Presidente explicou a situação da Primeira e  Segunda 

Secretária, pois com a saída de conselheiros do CMAS os cargos ficaram vagos, e  colocando em votação  foram 

eleitas as conselheiras   Ana Amélia da Silva Ávila para a Primeira Secretária e Ozânia Joaquina dos Reis para a 

Segunda Secretária. A oitava pauta ficou de Ana Amélia, Ozânia e Roberta Aguilar analisar e apresentar na próxima 

reunião a  nova composição das Comissões permanentes do CMAS e a última pauta que era analise e emissão de um 

parecer sobre o Plano de Ação do CMAS de 2021 e proposta para o ano de 2022, ficou também para a próxima reunião 

uma vez que a composição das comissões ainda não foram concluídas. E não havendo mais nada para ser tratado, a 
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Presidente encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu Ana Amélia da Silva Ávila, lavrei a 

presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 27 de janeiro de 2021. 

ANEXO I 

APRESENTAÇÃO DAS DIRETRIZES DO PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O QUADRIENIO  2022 A 

2025 AO CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

1) Período :2022 a 20025;  

2)  Diagnostico Socioterritorial com base nos dados do Cadastro Único; 

3)  Apresentação da Estrutura da SMDS  

4)  Descrição dos Serviços implantados   

5)  Os Desafios para quadriênio 

6)  Apresentação dos quadros com objetivos, ações, metas, parcerias separadamente sobre: 

 Gestão da Secretaria;  

 Proteção Social Básica: OS CRAS PAIF, SCFV, Serviço e proteção social no domicilio; 

 Proteção Social de Média Complexidade CREAS: PAEFI; Ações estratégicas de erradicação do trabalho 

infantil, medidas Socioeducativo, violações de direitos criança e adolescente, pessoa idosa, pessoa com 

deficiência, mulheres, abordagem social a pessoas em situação de rua, em transito.     

 Proteção Social de Alta Complexidade:  Equipe instalada no CREAS, para os serviços: Família 

acolhedora, acompanhamento as situações de acolhimento institucional de crianças adolescentes e 

idosos, Situações de emergência e calamidade pública, referência para as mulheres vítimas de violência 

doméstica. 

 Cadastro `Único e Vigilância socioassistencial 

 Assuntos comunitários e Conselhos de Direitos    

 Políticas Públicas Setoriais: Economia Popular Solidária, Habitação de interesse social, .    Igualdade 

Racial, Mulheres  

  Projetos:  

-Intervenção e assessoria em matéria de benefícios e serviços previdenciários e assistencial.  

- Pesquisa de Rede de atenção Psicossocial. 

-  Extensão universitária para intervenção social; 

 Resultados e impactos esperados; 

 Indicadores de monitoramento e avaliação.  

 Referências bibliográficas.                         

  

Presidente:  Kátia Aparecida da Cruz Silva ____________________________________________________________ 

 

Vice Presidente: Roberta de Azevedo e Aguilar____________________________________________________________ 

 

Primeira Secretária Ana Amélia da Silva Ávila____________________________________________________________ 

 

Segunda Secretária: Ozânia Joaquina dos Reis____________________________________________________________ 

 


