CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CMAS DE DIAMANTINA
Rua da Glória, 394, Centro, Diamantina – MG
Email:cmasocialdtna@yahoo.com.br

111ª Ata, de 25/04/2017
Reunião Extraordinária do CMAS
Aos vinte e cinco dias do mês de ABRIL do ano de 2017, as 14:00 horas, realizou-se a
reunião do CMAS, na sala do CMAS, situada na Rua da Glória, 394, Centro em Diamantina/MG;
com as presenças dos conselheiros e demais participantes que estão registradas no livro de
presenças devidamente assinado por todos presentes, com a justificativa da ausência da
Secretária executiva do CMAS Sra Denise Amador, afastada para tratamento de saúde; A
presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a existência de quórum,
agradecendo a presença de todos e em seguida solicitou a leitura da Ata 110ª que foi
aprovada por todos os presentes; em seguida a Sra. Presidente colocou para deliberação do
plenário as inscrições das entidades/ associações no CMAS: Associação de Catadores de
Diamantina, Associação Comunitária do Vau, Associação Boa Esperança de Quartel de Indaiá e
Região Quilombola, Associação Comunitária do Bairro Arraial dos Forros, Associação distrital
Pro Desenvolvimento da Vila do Pinheiro, que foi aprovado por todos os presentes .informou a
todos os presente da necessidade das reuniões preparatórias das pre conferências; solicitou
da Conselheira Adriana

a leitura da Resolução conjunta com a SMDS da composição das

Comissões organizadoras do processo conferencial; no decorrer da leitura foram colocados
que cada CRAS em seu território de abrangência( distritos, povoados e bairros) organizassem
suas pre conferências com a participação dos conselheiros do CMAS, e enviados convites para
toda a rede socioassistencial de abrangência de cada CRAS; foi sugerido por Leana Rabelo,
coordenadora do CREAS que os técnicos de referência junto com os conselheiros do CMAS,
deslocassem para os SCFV dos distritos para a discussão e abordagem do tema antes do
acontecimento do evento da Conferência na Sede do município, com linguagem simples de
fácil interpretação para que todos participassem e entendessem o ideal de uma conferência; o
que foi aprovado por todos presentes; Em seguida a Senhorita Ana Paula representante da
SECTUR, propôs que junto a sua secretaria iria ver a possibilidade de agilizar uma atração
cultural para a abertura da 11 conferência do dia 29/06/2017 e que daria uma resposta depois
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que verificasse junto a Secretária Márcia Betânia; A Sra. Presidente informou ainda que ficou
a cargo da ASCOM, o cerimonial no dia 29/06/2017 ;
da ASCOM, para solicitar sua colaboração

que esteve também com o Sr. Roberto

na elaborar da arte dos banner e cartazes de

informações sobre a conferência; foi colocado ainda a importância de definir transporte para
os educadores sociais dos distritos para o dia 29/06/2017, dia da Conferência, onde ficamos
de verificar com os parceiros da SMDS, como o IDENE, Emater, Secretaria de Educação e
outros órgãos. A Presidente colocou da preocupação com relação a população de alguns
distritos que ainda não foram contratados os educadores sociais, como: Conselheiro Mata,
Extração, Sopa, Guinda e Maria Nunes, no sentido de suas participações na Conferência; e
que no distrito de Extração a Presidente da Associação comunitária Sra. Sandra Cruz, colocou
a associação a disposição para o SCFV; Informou ainda que o SCFV e o PETI da FUMBEM irão
participar da Pre conferência junto ao CRAS Regional do Bom Jesus; que o Sr. Juninho se
colocou à disposição até mesmo para a realização deste evento junto ao CRAS do Bom Jesus,
ser, em uma das salas na FUMBEM, onde fiquei de verificar com a Coordenadora do CRAS do
Bom Jesus a Sra Karina, que justificou sua ausência por telefone nesta reunião; A leitura do
documento foi finalizada, com a promessa da Sra Presidente fazer os reajustes necessários e
envia-lo por e-mail para os senhores conselheiros, fazerem suas observações e aprovação final
para a publicação da devida Resolução CMAS/SMDS em conjunto. Ficando ainda de agendar
mais três reuniões preparatórias agora para o estudo do tema e dos eixos temáticos propostos
para a 11ª Conferência. E nada mais havendo a ser tratado eu, Kátia Aparecida da Cruz Silva,
Presidente do CMAS encerrei a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, que
também secretariei esta reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada por todos os presentes. Diamantina, 25 de abril de 2017.
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