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ATA CMAS nº.  187 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA, DE  08/09/2022 
Ata COMDIM n° 011, de 08/09/2022  
Ata COMUDI n°30, de 08/09/2022 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se  juntamente com os 

conselhos COMDIM e COMUDI às 14:30hs do dia 08 de Setembro 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 – Conselheira do 

COMDIM e COMUDI,  Décio Gomes dos Santos  Presidente do COMUDI e conselheiros Zulma Fernanda 

Santos Rocha(CMAS, COMDIM), Marcos Vinicius Baracho(CMAS), Roberta Rezende Leão Pires(CMAS), 

Nádia Marina de Jesus Lopes(CMAS e COMUDI), Michelle da Silva Miranda, Ozânia Joaquina dos Reis 

(CMAS e COMDIM),  Roseane Amada da Mata (CMAS e COMDIM), Simone do Rosário Santana, Patrícia Vial, 

Roseane Amada da Mata, Juliana de Fátima (COMUDI) a conselheira Ludmara Campos Farnezi(COMUDI), 

Luís Francelino da Silva(COMUDI), Maria Pardinho(COMUDI), Maria do Carmo Reis(COMUDI),  constatando 

a existência de quórum legal  e deixando registrado  que os conselheiros ausentes nesta reunião estão 

registrados através da lista de presença de cada conselho.  Presente ainda as servidoras Laís Kelly 

Diretora do SUAS e Ivanete Corrêa Faria, a Sra. Carina Porto Cordeiro (CASA LAR). A Presidente Kátia 

Aparecida da Cruz Silva do CMAS, iniciou a reunião agradecendo a todos e colocou as atas dos Conselhos 

para deliberação a pedido dos demais presidentes que foram aprovadas a da Ata do CMAS nº186, de 

11/08/2022; do COMDIM 010ª DE 09/08/2022 E COMUDI 029, DE 26/08/2022. A Presidente do CMAS passou 

para a pauta que altera a Resolução do CMAS 104/2018, uma vez que a alteração realizada através da 

Resolução CMAS 217/2022 ainda ficou com dupla interpretação sendo necessário o retorno da mesma para 

correção do texto e deliberação do plenário do CMAS, que a nova proposta foi apresentada pela Diretora do 

SUAS, Sra.  Laís Kelly e a Resolução CMAS nº. 217/2022, de 11/08/2022, foi revogada pelos conselheiros 

presentes, passando a vigorar outra Resolução do CMAS de número 218, de 08/09/2022, com a seguinte 

alteração:  

1- Quanto ao benefício eventual Auxílio Natalidade fica alterado o Artigo 12, do parágrafo 5º, inciso II, passando 

a vigorar: Em pecúnia, cujo valor de referência do auxílio será de até 12 (doze) Unidades Fiscais do Município 

pago em parcela única.  

2- Quanto ao benefício eventual de Aluguel Social fica alteração o Artigo 14,  parágrafo 1º, inciso III, passando 

a vigorar com a seguinte redação: e) O benefício eventual referente ao “vulnerabilidade temporária para 

locação de imóveis” poderá ser concedido por um período de até seis meses, com o valor de até 12 (doze) 

Unidades Fiscais do Município cada parcela mensal, e havendo necessidade de prorrogação o mesmo será 

autorizado diante de nova avaliação emitida através de parecer técnico de Equipe Técnica do CRAS de 

Referência ou do CREAS.  

3- Quanto ao benefício eventual de Auxílio em Situação de Vulnerabilidade Temporária fica alterado o Artigo 

14, parágrafo 1º, inciso IV, passando a vigorar  sobre o benefício eventual: “Auxílio em Situação de 

Vulnerabilidade Temporária” poderá ser concedido por um período de até seis meses, com o valor de até 12 

(doze) Unidades Fiscais do Município cada parcela mensal, e havendo necessidade de prorrogação o mesmo 
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será autorizado diante de nova avaliação emitida através de parecer técnico de Equipe Técnica do CRAS de 

Referência ou do CREAS. 

 

Quanto a Pauta do COMDIM. A Conselheira Kátia Cruz informou a inexistência de quórum legal para deliberação 

do Conselho, justificando e registrando a presença das seguintes conselheiras Kátia Aparecida da Cruz Silva, 

Roseane Amada da Mata, Ozânia Joaquina dos Reis, Zulma Fernanda Santos Rocha. Informou para os 

conselheiros presentes que a Presidente Sra. Aparecida de Almeida pediu exoneração do cargo da SMDS e não 

é mais servidora da Prefeitura e que a Vice Presidente justificou sua ausencia pois tinha outro compromisso nesta 

data.  Sobre a pauta publicada de seleção dos representantes da Sociedade Civil e indicação dos membros de 

governo para o novo mandato de 2022 a 2024, mandato findado em dezembro de 2021 do qual foi prorrogado, 

porem até a presente data não houve a regularização de algumas substituição, apesar de ter solicitado a nomeação 

dos indicados de governo e OSC, conforme as representações do Conselho. A Sra. Kátia Cruz enquanto Gerente 

de Assuntos Comunitários informou que esteve em reunião com a Assessora Jurídica Lamony Thalita Alves 

Mendes, no dia 19/08/2022, para ter informações sobre os tramites da Proposta de reestruturação da Lei do 

Conselho da Mulher que foi reencaminhada para a SMDS no início de 2021 para as providencias necessárias 

quanto a solicitação do conselho. Relatou que a Assessora Jurídica prometeu fazer os encaminhamentos 

necessários na primeira quinzena de setembro para a efetivação da proposta. Enfatizou mais uma vez sobre a 

dificuldade de recomposição de conselheiros, que o conselho até o momento as pautas principais estão 

relacionadas a recomposição e representação do conselho, ficando uma situação desgastante e desmotivando. 

QUANTO A PAUTA DO COMUDI, o Presidente Décio informou a existência de quórum legal e solicitou a leitura 

do Relatório referente a Reunião com a Diretoria do Asilo Frederico Ozanan no dia 29/08/2022 às 19:00horas.  A 

Sra. Kátia Aparecida da Cruz Presidente do CMAS e conselheira do COMUDI iniciou a reunião solicitando a 

apresentação dos participantes, o Conselheiro Décio Gomes Presidente do COMUDI, Maria Pardinho conselheira 

do COMUDI, Ivanete de Cassia Faria da SMDS, do Asilo Frederico Ozanan estavam presentes a Presidente 

Aparecida Lourenço, Evelyn Kellen tesoureira, Maria da Conceição Silva, Maria das Dores Alves e Helena Roberta 

da Costa Conselheiras Fiscais.   A Sra. Kátia enfatizando a importância daquele momento pois houve várias 

reuniões para apurar as denúncias e analisar as pendencias com relação ao pleno funcionamento do Asilo.   

Segundo a Tesoureira a Evelyn de Paula a diretoria da entidade encontrou  a  instituição com vários problemas e 

pendencias e que os mesmos já vinham de longo período, como a manutenção da parte elétrica, telhado que 

precisa de manutenção com urgência, falta de funcionários principalmente no período da noite; que  haviam 

também a falta de remédios de uso contínuo usados pelos internos; que  os receituários  médicos estavas sendo  

feito pela equipe do asilo e sendo levado  a U.B.Saude para assinatura do médico,  pois  os mesmos  não passavam 

por atendimento médico há algum tempo; que falta um responsável técnico; que havia uma notificação da Vigilância 

Sanitária. Quanto a denúncia de idoso sem atendimento odontológico, a mesma informou que houve a triagem 

odontológica realizada pela equipe da UFVJM; que segundo os profissionais odontológicos seria necessário um 

acompanhamento com tratamento mais intensificado, porem a Universidade iria entrar de férias, e a continuidade 

do tratamento será realizado após o retorno. Sobre a contratação da Coordenação, justificou que não foi realizada 

devido ao Conselho Metropolitano estarem avaliando os currículos. A Conselheira Kátia Cruz enfatizou sobre a 

importância deste coordenador, que deve ser um profissional que tenha habilitação para a oferta de Serviço de 

Alta complexidade e colocou à disposição para fazer um edital de chamamento público com os critérios para a 
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escolha de um profissional que atenda as exigência da NOB/SUAS/RH , Ato Continuo, após a leitura do relatório 

o Presidente do COMUDI Sr. Décio Gomes, enfatizou  a importância de rever sobre os procedimentos das receitas 

serem realizadas por um médico que se encontra no PSF e não pelas pessoas que estão reescrevendo sem 

nenhum conhecimento e que sugeriu que a Sra. Aparecida Lourenço procurasse a Secretaria de saúde para 

maiores esclarecimentos. Relatou que é de suma importância que a Coordenação seja Técnica, com profissionais 

responsáveis e capacitados, para melhor atendimento e organização do trabalho com os idosos. Informou também 

a necessidade da Instituição resolver suas pendencias com relação a inscrição da entidade no Conselho Municipal 

dos Direitos do Idosos e no Conselho Municipal de Assistência Social. Ficou firmado que o COMUDI, reenviasse 

por E-mail da instituição a Resolução e todos os anexos para que a Diretoria do Asilo resolvessem as pendencias 

nos conselhos. A Conselheira Ludmara relatou que a equipe de saúde da família do Centro avaliou os internos e 

atualizou as prescrições dos medicamentos; que os profissionais foram orientados em relação a administração e 

manutenção das receitas; que foi identificado que algumas prescrições estavam divergentes com o prontuário e 

quadro clínico, e nestes casos a médica não realizou as transcrições das receitas. Inclusive existe um relatório da 

equipe que fala em relação a essa situação encontrada no LPI A conselheira Ozânia Joaquina relatou a importância 

de ter um responsável técnico dentro da instituição para melhor administração das demandas. O Presidente Décio 

Gomes relatou a importância do Programa Saúde da Família está presente e acompanhando os internos da 

instituição. Passado a palavra para a Sra. Kátia Cruz que informou sobre a vaga de representantes de Instituição 

parceiras conforme prevê a legislação do conselho com a saída do Samuel e Eduardo – Instituição previdenciária; 

que a Promotoria de Justiça ficou de repassar um representante e informou que os promotores não devem fazer 

parte de conselhos. Mas vão indicar membros de confiança do mesmo, do qual foi indicado o Sr. Heliomar Valle 

da Silveira e a Srta. Jany Rodrigues, que a referida indicação seria encaminhada para o Gabinete do Senhor 

Prefeito para o decreto de nomeação. Não havendo nada mais a ser tratado, os presidentes encerraram a reunião 

agradecendo a presença de todos, e eu Ozânia Joaquina dos Reis, secretária do CMAS, lavrei a presente ata, que 

lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 08 de setembro de 2022. 
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