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ATA 184 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE 09/06/2022
O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Diamantina reuniu-se às 09:00 hs no dia 09 de Junho 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
no local da reunião a Conselheira Ozânia Joaquina dos Reis e Marcos Vinicius Baracho. Através do aplicativo meet os
conselheiros presentes foram a Sra. Roberta Rezende Leão Pires, Simone do Rosário, Gilmar Antônio Costa, Aparecida
de Lourdes Almeida Souza, Adelaide Dias Ferreira, os conselheiros titulares e seus respectivos suplentes ausentes
nesta reunião: TITULAR: Paulina Barbosa de Souza e Elmara Aparecida Medeiros, Roberta de Azevedo e Aguilar e Ana
Amélia da Silva Ávila, Valéria Alcântara Alexandre e Daluz Edvania Pereira Marques, Nádia Marina de Jesus Lopes e
Cláudia das Graças Ferreira. Demais presentes Ivanete Corrêa Faria Secretaria Executiva do CMAS, Ordália da Assunção
Santos, Roosewelt de Melo Gonçalves. Constatando sete conselheiros presentes e registrando a existência de quórum
legal, para a presente sessão. A Presidente Kátia agradeceu a presença de todos e a segunda secretaria Ozânia Joaquina
dos Reis fez a leitura da ata nº 183 de 12/05/2022 que foi aprovada pelos conselheiros presentes com as seguintes
ressalvas no nome da Sociedade Protetora da Infância- EPIL que está como Associação Protetora da Infância e os nomes
repetidos de algumas entidades. A Presidente passou a palavra para a conselheira Roberta Pires que apresentou a emenda
Parlamentar no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) dividida entre a Escola Profissional Irmã Luiza -EPIL e a Vila
Educacional de Meninas –VEM, unidades da Sociedade protetora da Infância SPI, como apoio financeiro de custeio de
ações nas referidas entidades. A Presidente Informou que este recurso foi repassado através do Programa SIGTV e já foi
providenciado toda sua tramitação legal, recurso esse indicado pelo Deputado Hercílio Coelho Diniz e como apoiador o Sr.
Gefferson Giordani Burgarelli, bem como dos Vereadores Cássio Moreira e Marcos Juliano da Cruz (Kim da Mercearia). A
Presidente relatou que o valor do recurso é apresentado no Conselho e a entidade tem o prazo para apresentar um plano
de trabalho do recurso em questão. Neste caso deve ser apresentado dois planos distintos para cada instituição EPIL e
VEM. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos conselheiros Presentes. A Presidente parabenizou
o Sr. Roosewelt e as unidades envolvidas e relatou sobre a importância do recurso no atendimento das crianças e
adolescentes assistidas Pela Sociedade Protetora da Infância, uma entidade secular no município. O Presidente, Sr
Roosewelt agradeceu a Presidente do Conselho da Assistência Social e os conselheiros, frisou ainda que o Poder Público
transforma renda “tira de quem tem mais, e se dispõe em ajudar os que não tem”, todos juntos ajudando uns aos outros.
Todas as setores públicos se unem com o intuito de ajudar. Segundo ele o grande privilegio é ter conselhos que atuam em
todo Munícipio de Diamantina lutando para ajudar aqueles que necessitam. Explicou ainda o funcionamento das Instituições
VEM, EPIL e AJIR, que se dispõe a ajudar as crianças e adolescentes e suas famílias. Agradece a todos pela verba recebida
em especial o Deputado Hercílio Coelho Diniz, os apoiadores Sr. Gefferson Giordani Burgarelli, e os Vereadores Cássio
Moreira e Marcos Juliano da Cruz. O Conselheiro Marcos Vinicius Baracho coordenador da Instituição EPIL, relata sobre a
emoção que tem em receber este recurso, e que este vem ajudar muito no prosseguimento do trabalho desenvolvido na
instituição. A Conselheira Roberta Pires esclareceu que o recurso ainda não está em conta, tem uma tramitação para ser
cumprida e dependia ainda da aprovação dos Conselheiros nesta reunião. Ato continuo a Presidente informou sobre os e-
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mails enviados a Secretaria de Esporte e Lazer e para Secretaria de Cultura e Patrimônio a respeito da assiduidade dos
Conselheiros nas reuniões do CMAS, porem somente houve resposta da Secretaria de Esporte, e não obtivemos o mesmo
resultado com a Secretaria de Cultura e Patrimônio. Na sequência foi informado sobre o e-mail recebido da Promotoria a
respeito de pendências das instituições no Cartórios de Registros e notas, em respostas a Promotoria foi informa que no
momento não existe nenhuma pendência com relação aos registros das entidades no cartório neste momento. Foi
informado também sobre os e-mails enviados para as associações para regularizar as pendências junto ao CMAS. Foi
perguntado se alguém gostaria de usar a palavras, o Sr. Roosewelt ressalta a necessidade em falar na mídia sobre os
recursos recebidos e a importância do contato com a política pois são os vereadores e Deputados que articulam as verbas
dos municípios para as OSCs. Não havendo mais nada para ser tratado, a Presidente encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos, e eu Ozânia Joaquina Reis, lavrei a presente ata, que lida foi aprovada por todos os conselheiros
presentes. Diamantina, 09 de Junho de 2022.
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