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ATA 188 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE  13/10/2022 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 09:00 horas do dia 13 

de Outubro de 2022, na Sala dos Conselhos, 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 as conselheira: Ana Amélia da Silva Ávila, Zulma 

Fernanda Santos Rocha, Ozânia Joaquina dos Reis, Nágila Steffânia Costa, o conselheiro Marcos Vinicius 

Baracho, Roberta Rezende Leão Pires, Simone Santana e Michelle Miranda os conselheiros titulares  e 

seus respectivos suplentes ausentes nesta reunião:   TITULAR:  Paulina Barbosa de Souza, Gilmar 

Antônio Costa e Matheus Barbosa Werneck, Valéria Alcântara Alexandre e  Daluz Edvania Pereira Marques,  

Nádia Marina de Jesus Lopes e Cláudia das Graças Ferreira. Demais participantes, a Sra. Ivanete Corrêa 

Faria, Secretaria Executiva do CMAS.  Registrando a existência de quórum legal, a Presidente iniciou a 

presente reunião agradecendo a presença de todos. Ato continuo a Presidente solicitou da  primeira 

secretária, Ana Amélia da Silva Ávila a leitura da ata nº 187, de  08/09/2022 que foi aprovada pelos 

conselheiros presentes, Em Seguida Secretária Nágila informou sobre a  Mostra Social que irá acontecerá no 

mês de novembro, sendo uma apresentação das ações e dos  projetos realizados no ano de 2022; que 

encaminhou também para as entidades parceiras da Assistência Social do município um formulário com as 

informações dos  projetos executados e em andamento, pontuando o diagnóstico do impacto social obtido 

pela execução desses projetos. A mostra está prevista para acontecer no dia 23 de Novembro/2022. 

Continuando, informou que quanto a Feira Regional de Economia Popular Solitária, o município só irá realizar 

a referida feira com os empreendimentos do município nos dias 12 e 13 de Novembro e conta com a presença 

de todos os parceiros. Passando para a pauta seguinte, a Presidente passou a palavra para a Servidora 

Roberta Pires, que apresentou sobre o Plano Municipal da Rede Cuidar, que em outro momento já tinha sido 

aprovado dom o objetivo de pagamento de dois servidores profissionais do CREAS Municipal, porem com o 

afastamento de uma das servidoras de licença maternidade, foi necessário alterar o plano conforme a 

justificativa ora apresentada. Em seguida, Roberta explicou que encaminhou para o CMAS os saldos mensais 

do Piso Mineiro Fixo do período de 2021 e 2022, para conhecimento dos conselheiros, uma vez que se tornou 

facultativo sua aprovação pelo CMAS, sendo necessária sua aprovação depois pelo pleno do CMAS, no 

momento da apresentação da prestação de contas dos recursos estaduais, que será analisada pelos 

membros da comissão afim do CMAS. A Presidente informou sobre a pauta da reunião realizada com o 

Conselho Metropolitano a respeito da Casa Asilo Frederico Ozanam, conforme já elucidado na ata anterior. 

As Conselheiras Katia e Michele colocaram que é necessário resolver as prioridades do Asilo, como por 
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exemplo a contratação de um responsável técnico e um coordenador. Em seguida, sobre o assunto a 

Secretária Nágila informou que foi convocada para uma reunião no Ministério Público na data de hoje, as 

16:00h, para encaminhamentos sobre a situação do Asilo Frederico Ozanan e convidou a Presidente do 

CMAS para participar também, o que foi aceito. 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, 13 de outubro de 2022. 

                                                 
Presidente:  Kátia Aparecida da Cruz Silva 

 

 

 

 

Primeira: Secretária Ana Amélia da Silva Ávila 


