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102ª Ata 

Reunião Ordinária do CMAS - Gestão 2016-2018 

Aos quatorze dias do mês de julho do ano de 2016, as 14:00 horas, realizou-se a reunião 

do CMAS, no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ SMDS, situado na 

Rua da Glória, 394, na sala de reuniões da SMDS; Estiveram presente a Sra. Juliene Maria 

Leite Silva Mizobuti, representante da PCH Oswaldo Vicintin, do GRUPO RIMA, a Sra. 

Adriana Regina Santos representante do  Asilo de Idosos Frederico Ozanan, Sr. Antônio 

Alberto Barbosa, representante Associação Aposentados e Pensionistas, a coordenadora do 

CRAS Bom Jesus, Sra. Karine Edwirges Farnezi , Sra. Adriana Regina Santos, representante 

Asilo de Idosos Frederico Ozanan a coordenadora Sra. Kelly Cristine Tameirão, 

Coordenadora do CRAS Rio Grande Sra. Maria Batista Campos, Elisa Maria de A. Oliveira, 

representante da Fumbém, Ana Angélica dos Santos Rolim, representante da Secretaria 

Municipal da Educação, Ana Amélia da Silva Ávila, representante do CRAS RIO GRANDE, 

Maria de Jesus Carvalho, representante da Gerência de assuntos Comunitários do 

assessoramento as Associações e Conselhos Municipais; A Sra. presidente Katia Aparecida 

da Cruz Silva, gestão 2016/2018, deu  início a reunião verificando a existência de quórum; 

justificou a ausência do Sr. Francisco da Luz Cunha, representante da Associação 

Aposentados e Pensionistas; continuou agradecendo a presença de todos; Solicitou a leitura 

da Ata da Reunião anterior que foi aprovada por todos os presentes;  explicou sobre  a  ata 

da eleição dos conselheiros da Gestão e sobre a posse e decreto, que a posse não foi 

solene devido a agenda do Sr. Prefeito estar muito cheia; em seguida  foi justificado a 

ausência do Sr. Edson Torres Macedo – Mocrico; A presidente passou a palavra para a Sra. 

Gessiara, ex presidente do CMAS, para falar sobre as deliberações de sua gestão que é 

importante a aprovação dos recursos apresentados para não prejudicar os repasses 

financeiros da SMDS, explicou que esta situação aconteceu por que o CMAS ficou 

esperando as entidades se inscreverem e está situação demorou muito, A Presidente Kátia 

Cruz Silva colocou em discursão a explicação da Sra Gessiara;  e em seguida as 
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deliberações foram aprovadas sem ressalva; A presidente explicou sobre a nova  data para 

as reuniões do Conselho,  que será alterado pois terá que  alimentar o SIM, Censo do CRAS 

e CREAS  até o dia 10 de cada dia do mês, que será na segunda quinta feira de cada mês e 

que nem sempre será no dia 10 de cada mês e que todas terão que ter enviado ao CMAS, o 

relatório SIM, antes desta data, que foi aprovada por todos os presentes; em seguida a 

presidente falou sobre o conselho do idoso que  está  parado, informou também que as 

servidoras da Secretaria da Saúde Sra. Simone Santana e a Gisley se propuseram para 

efetivar o Conselho do Idoso, porem a documentação da gestão última do CMI não está 

completa e ficou de providenciar toda documentação ; em seguida foi explicado pela 

presidente o ofício sobre Relatório Semestral do técnico do  PCH Oswaldo Vicintin, do 

GRUPO RIMA, a assistente social Sra. Juliene relatou que está aguardando a Licença 

Ambiental, e quanto a parte social vem sendo cumprida com o  posto de atendimento 

social, desde dezembro de 2010 e  toda as atribuições dela dentro da PCH; segundo a 

assistente social quando a obra estiver no pico terá a previsão de 450 empregos, mas está 

com o posto aberto, desde dezembro de 2010 aguardando a Licença Ambiental; que a 

mesma  terá 02 fases a construção da usina e pós construção da usina; Em Seguida a Sra. 

presidente ressaltou a importância da empresa de estar se apresentando ao Conselho nesta 

gestão; em seguida foi tratado a aprovação das atividades do CRAS e CREAS mês de junho 

de 2016; foi feito a apresentação dos benefícios eventuais e  relatório SIM do seu território 

pela Coordenadora do CRAS Rio Grande Sra. Maria Batista Campos;  em seguida foi 

relatado pela coordenadora do CRAS Palha,  Sra. Kelly Cristine Tameirão o relatório SIM do 

seu território; em seguida  a coordenadora do CRAS Bom Jesus, Sra. Karine Edwirges 

Farnezi,  explicou sobre o relatório SIM de seu território; a presidente explicou sobre o 

oficio enviado ao Coordenador do CREAS colocando prazo para sua apresentação de suas 

atividades no CREAS, em seguida os relatórios foram aprovados sem ressalvas, porém o 

CREAS não apresentou seu relatório e ficamos aguardando manifestação do coordenador; a 

Sra. Adriana Regina Santos questionou sobre a  divulgação do SUAS no município e toda  

suas atribuições, tema que este que foi explicado pela Sra. presidente sobre o serviço 
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ofertado pelo SUAS; em seguida a presidente apresentou aos conselheiros para apreciação 

a composição das comissões permanentes, que foi aprovado por todos presentes; em 

seguida foi deliberado sobre os critérios para a inscrição das entidades e organizações de 

Assistência Social, bem como dos serviços,  programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Diamantina, que foi 

aprovado por todos os conselheiros presentes; a servidora Sra. Maria de Jesus informou 

para os conselheiros presentes que das 141 associações inscrita no CMAS, só 50 estão 

regulares, foi solicitado pela presidente para a servidora que fizesse um ofício a todas as 

associações que estão irregulares para se regularizarem o mais rápido possível e nos 

colocando a disposição. Nada mais havendo a tratar, a presidente Kátia Aparecida da Cruz 

Silva deu por encerrada a reunião, eu secretária executiva Denise Amador dos Santos, 

secretariei esta reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada 

por todos os presentes. Diamantina, 14 de julho de 2016. 

 

 


