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ATA 179 ª da REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do CMAS, DE  01/02/2022 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 

09h00min do dia 01 de Fevereiro 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 os conselheiros,  a Vice Presidente: Roberta de Azevedo e 

Aguilar , Ana Amélia da Silva Ávila, Ozânia Joaquina dos Reis Marcos Vinicius Baracho, Adelaide Dias 

Ferreira,  , Roberta Leão Rezende Pires, Genisleveny e os conselheiros titulares  e seus respectivos suplentes 

ausentes nesta reunião:   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 Carina Cordeiro representante 

CASA LAR,  Ivanete Corrêa Faria Secretária executiva  e Patrícia Vial CER/HNSS. A Sra. Kátia Cruz  constatou 

a existência de quórum legal, para a presente sessão,  agradeceu a presença de todos e pediu a Ana Amélia 

que fizesse a leitura da ata nº 178 de 27/01/2021 que foi aprovada pelos conselheiros presentes.  A Presidente 

iniciou apresentando o novo conselheiro representante da ILPI Genisleveny, em substituição ao Titular Daniel Felipe 

Rodrigues Souza que recebeu as boas vindas dos demais conselheiros desejando que o mesmo seja presente e 

venha somar ao CMAS. A conselheira Ozânia aproveitou a oportunidade e  ressaltou o trabalho da antiga 

conselheira representante da ILPI a senhora Adriana, que durante seu mandato foi presente e muito contribuiu 

para o CMAS . A presidente informou sobre a pauta principal da reunião extraordinária passando a palavra para 

a presidente da APAE e conselheira Ozânia, que relatou as melhorias que vão acontecer, através da emenda 

parlamentar no valor de R$ 50.000,00( cinquenta mil reais) que está sendo pleiteada pela entidade, sendo esta 

uma possibilidade de ampliação do serviço aumentado o público atendido. Diante do exposto passou a palavra 

para a Roberta Pires  que apresentou a proposta  da  indicação da Emenda Parlamentar do Deputado Federal 

EDUARDO BARBOSA, para custear as atividades do Centro Dia da APAE de Diamantina no Valor de 

R$ 50.000,00( cinquenta mil reais), que foi aprovado pelos conselheiros presentes ficando a APAE responsável 

de apresentar neste conselho a Proposta do Plano de Trabalho das atividades do APAE que serão custeados 

com o Recurso Financeiro ora aprovado no prazo de até 30 dias, sendo acordado a apresentação na próxima 

reunião no CMAS. O conselheiro Marcos Vinicius parabenizou a Ozânia pela garra em buscar esse recurso, e 

relatou que a EPIL passou por uma situação semelhante e não conseguiram receber a emenda, mas que vão se 

empenhar para conseguir também. Roberta Pires informou que a Secretaria de Desenvolvimento Social a partir 

do dia 14/02/2022, estará funcionando em novo endereço  Rua Coronel Caetano Mascarenhas n/44, Bairro Rio 

Grande, estando de portas abertas para atender a população que necessitam do SUAS no Municipio de 

Diamantina. E não havendo mais nada para ser tratado, a 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, 01 de Fevereiro de 2022. 

 

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_________________________________________________ 


