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ATA 180 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE 10/03/2022
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às
09h00min do dia 10 de Março de 2022, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada a Rua
Coronel Caetano Mascarenhas, nº 44, no Bairro Rio Grande – Diamantina, sob a coordenação da Presidente do
CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva, estavam presentes através do aplicativo meet os conselheiros, a
Vice Presidente: Roberta de Azevedo e Aguilar , Ana Amélia da Silva Ávila, , Aline Alcântara Guimaraes Marcos
Vinicius Baracho, Roberta Leão Rezende Pires, Aparecida de Lourdes Almeida Souza , Zulma Fernanda Santos
Rocha 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 presentes Carina Cordeiro representante CASA LAR, Ivanete Corrêa Faria
Secretaria Executiva do CMAS, Ana Maria Santos Rocha Gestora do Programa Auxilio Brasil, Patrícia Vial
representante do CER/HNSS e Michele Silva Miranda representante da Associação do Pão de Santo Antônio. A
Sra Kátia Cruz constatou a existência de quórum legal, para a presente sessão, agradeceu a presença de
todos e fez a leitura da ata nº 179 de 01/02/2022 que foi aprovada pelos conselheiros presentes. A Presidente
iniciou passando a palavra para a Diretora do SUAS Aparecida, que fez os informes do ultimo mês: A secretaria
recebeu 1500 cestas básicas, uma vez que o município estar registrado em situação de calamidade pública para
receber doações de alimentos do Ministério da Cidadania; que as famílias da sede e distrito inscritas no cadastro
único estão sendo atendidas com as referidas cestas básicas. O município também será beneficiado com o
programa de equipagem do governo federal, sendo que o conselho tutelar já foi contemplado para recebimento
de equipamentos (computadores, bebedouro, impressora, etc) e aguardam aprovação os conselhos do Idoso e
Conselho da Igualdade Racial. Informou ainda que o serviço de Família Acolhedora, que esta na alta
complexidade, regularizado pela lei municipal n/4151 de 16/09/2021 está sendo organizado no município. Desde
de outubro de 2021, a secretaria vem empenhando na composição da equipe, e neste mês foi realizado a
capacitação tendo agora o desafio da implementação de fato das famílias que estarão junto ao serviço. Katia
complementou a fala de Aparecida, dizendo que estamos no momento de direcionar as famílias, solicitando aos
conselheiros que indiquem pessoas que tenha o perfil, e que façam o contato com os CRAS e CREAS. Informou
também que o CMDCA, esta em uma manifestação com a rede sócioassistencial de Diamantina, para incluir a
defensoria publica municipal. Ato continuo, a Presidente após as explicações da Servidora Aparecida sobre o
programa estadual Recupera Minas, o termo de aceite foi colocado em discursão e votação e aprovado pelos
conselheiros presentes o referido Termo de Aceite no valor total de R$ 62.400,00 que será repassado ao
município através do Programa Recupera Minas da Assistência Social , recurso este destinado aos municípios
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mineiros em situação de emergência ou estado de calamidade pública que tenham população desabrigada ou
desalojada em decorrência das chuvas ocorridas no período de 1° de dezembro de 2021 a 17 de janeiro de
2022. O recurso será utilizado através dos benefícios eventuais e nas provisões voltadas para o serviço de
proteção em situações de calamidades públicas e de emergência. A base de cálculo do recurso será como
referência o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por pessoa desalojada ou desabrigada registrada no
S2ID, do Ministério do Desenvolvimento Regional, num total de 52 pessoas em situação de vulnerabilidade
social. Passando para a próxima pauta a Presidente colocou em deliberação os saldos existente nas contas
do Fundo Municipal de Assistência Social referente ao ano de 2021 para serem executados em 2022,
estando a documentação em anexo da ata, sendo aprovado por todos conselheiros presentes. Aparecida
– Diretora do SUAS, informou que na próxima reunião do CMAS será apresentado aos conselheiros a oferta
dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, como será ministrado de forma indireta e direta,
através das entidades cadastradas no CMAS. Ato continuo, a Presidente passou para a próxima deliberação
da pauta sobre a recomposição das comissões permanentes do CMAS que foi aprovada por todos os
presentes. A presidente deliberou, após ouvir o plenário, que a Secretária Ana Amélia encaminhasse um oficio
notificando as entidades sobre os conselheiros faltosos nas reuniões do CMAS, como da SECTUR, Secretaria
de Esportes e o Asilo Frederico Ozanam que está num momento difícil, com representantes em situação
provisória para a troca de representação das ILPIs no CMAS, do Frederico Ozanam para a Associação Pão de
Santo Antônio, uma vez que as entidades de longa permanência estão ficando sem participação no CMAS, o que
foi aprovado pelos conselheiros presentes. A Presidente colocou em deliberação o Plano Municipal de
Assistência Social para o período de 2022 a 2025, que foi encaminhado para a Comissão analisar e emitir
parecer. A Sra. Aparecida, ressaltou que o Plano em questão será revisto anualmente, sempre atualizando
suas demandas, e o Plano foi aprovado pelos conselheiros presentes. 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 lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
Diamantina, 10 de Março de 2022.
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