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ATA 190 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE  19/12/2022 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 9:00 

horas do dia dezenove de dezembro de 2022, na Casa 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 conselheiras, Roberta Rezende Leão Pires, Paulina 

Barbosa de Souza, Michelly da Silva Miranda, Marcos Vinicius Baracho, Adelaide Dias 

Ferreira, presencial Ana Amélia da Silva Ávila os conselheiros titulares  e seus 

respectivos suplentes ausentes nesta reunião: TITULAR: Gilmar Antônio Costa e 

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

Nádia Marina de Jesus Lopes e José Antônio Lemos, Zulma Fernanda Santos Rocha e 

Aparecida de Lourdes Almeida Souza, Ozânia Joaquina dos Reis e Aline Alcântara 

Guimarães, Maria Madalena Canuto Lemos e Simone do Rosário Santana. Demais 

participantes presentes Ivanete Corrêa Faria Secretaria Executiva do CMAS e Glaucia 

Aparecida Bento, constatando a existência de quórum legal, para a presente sessão. A 

Sra. Kátia Cruz agradeceu a presença de todos e fez a leitura da ata nº 189 de  21/11/2022 

que foi aprovada pelos conselheiros presentes. Passando para a pauta seguinte sobre a 

deliberação da revisão do Plano de Ação do CMAS período 2020 à 2024, que foi 

aprovado pelos conselheiros presentes. Em seguida a Presidente passou a palavra para 

Roberta Pires, onde explicou sobre o Plano de Ação do Co-financiamento do Governo 

Federal do SUAS ano base 2022, que garante os serviços da proteção social básica e 

especial, salientando que em 2023 haverá um corte de noventa e cinco por cento no 

orçamento. Foi passado a palavra para a Conselheira Ana Amélia membro da Comissão de 

Co-financiamento que fez a leitura do parecer favorável à aprovação do Plano de Ação 

ano base 2022 do Co-financiamento do Governo Federal, realizado pela Comissão 

Permanente de Co-financiamento, que foi aprovado pelos Conselheiros presente. A 

presidente Kátia apresentou sobre a deliberação do calendário de reuniões do CMAS 

para o ano de 2023, e foi aprovado pelos conselheiros presentes que a reunião 

ordinária de Janeiro foi cancelada, devidos ser um mês onde a maioria estão de férias.  

A Presidente relembrou a respeito do Edital de revalidação e inscrição das Entidades e 

Associações no CMAS, enfatizando ainda as datas limites para apresentação dos 

documentos exigidos no referido edital. A Presidente agradeceu os conselheiros a parceria 
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do ano que passou, e que no próximo o CMAS faça um trabalho mais efetivo no que diz 

respeito ao acompanhamento das Entidades. Desejou a todos um natal e ano novo 

abençoado. Os conselheiros presentes agradeceram a todos pela dedicação e parcerias. 

Não havendo mais nada para ser tratado, a Presidente encerrou a reunião agradecendo 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, 19 de dezembro de 2022. 
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