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114ª Ata 

Reunião Extraordinária do CMAS, de 24/05/2017 

Aos vinte e quatro dias  do mês de maio do ano de 2017, as 14:00 horas realizou-se a 

reunião do preparatória para a XI Conferência da Assistência Social - CMAS, no prédio da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ SMDS, situado na Rua da Glória, 394, na 

sala de reunião da SMDS, em Diamantina/MG; com as presenças dos conselheiros, as 

coordenadoras do CRAS, CREAS e o Sr. Walter Cardoso França Diretor Administrativo da 

FUMBEM, A Sra Maria de Lourdes  Borges  e que todas as presenças estão registradas no 

livro, devidamente assinado . A presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião 

verificando a existência de quórum, colocando a ata 113 em discursão que foi aprovado por 

todos os presentes e agradeceu a presença de todos; A Sra  Presidente colocou em 

discursão sobre o Certificado de participação da  XI  Conferência  da Assistência Social; a 

deliberação foi aprovada por todos os presentes, que quanto a carga horária será a soma 

das horas das pre, realizadas nos dias 05/06/2017, 07/06/2017, 08/06/2017, 22/06/2017 e 

da Conferência do dia 29/06/2017, perfazendo um total de 20 horas e  que a secretária 

executiva do CMAS e a Conselheira Ana Amélia Ávila, serão responsáveis pelo controle dos 

horários e todo o processo que envolve o certificado. A Sra Presidente colocou dos 03 

palestrantes que foram convidados; que na oportunidade colocaria em discursão  um oficio 

para  ser encaminhado a SMDS, quanto ao processo de pagamento das horas da 

palestrante nas pre conferencias, colocado em discursão e o plenário deliberou pela 

aprovação, observando a tabela do CRESS; Foi deliberado ainda sobre o cancelamento da 

possível Pre conferencia no território do CRAS do Bom Jesus tendo em vista a equipe 

incompleta com apenas um educador social, pois a Laís Assistente Social está de licença de 

gestação e ainda não teve substituição, a Flávia psicóloga vai entrar de férias e que mesmo 

antes dela entrar de férias procurou o CMAS preocupada na organização pre do CRAS do 

Bom Jesus , pois não tinham condições de organizar tal evento; Karina usou da palavra 

afirmando a situação do CRAS e até dela mesma que estava vivendo um momento difícil 

com a perda recente da mãe ; neste sentido foi aprovado por todos  presentes que o CRAS 
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do bom Jesus e FUMBEM, fariam a mobilização em seu território para uma participação 

efetiva juntamente com o CRAS do Rio Grande no dia 05/06/2017 a partir das 14:00h. Em 

seguida foi formado uma comissão de mobilização das pres e da conferência até o dia 

16/06/2017, com a participação de Adriana do Azilo Frederico Ozanam, Luiz Carlos EPIL, 

Karina Farnezi (CRAS BOM JESUS /CMAS), Kátia Cruz Silva (CMAS- SMDS), Maria Clara 

(SMDS), Denise Amador (CMAS – SMDS), Cleverson (CMAS) Ana Paula(CMAS) e convidada 

do CMAS Maria de Lourdesdes. Ficou ainda aprovada outra Comissão para elaborar o 

documento que será apresentado na Conferência dia 29/06/2017, pelo CMAS: Leana 

(SMDS), Kelly Tamerão (CMAS-SMDS), Idelvane Leite (SMDS), Kenia Aguilar(SMDS), Kátia 

Cruz Silva e Denise Amador(CMAS). Foi discutido e aprovado os dias para realização das 

pres conferencias, sendo: dia 05/06/2017  CRAS do Rio grande, Bom Jesus e FUMBEM; dia 

07/06/2017 CRAS da Palha e CREAS; dia 08/06/2017 SCFV de Senador Mourão e dia 

22/06/2017 e São João da Chapada. Foi discutido e aprovado que o certificado de 

participação da Conferencia seria a soma da carga horária das pre e da conferência do dia 

29/06, perfazendo um total de 20 horas a carga horária de quem participasse de todos os 

dias, que a secretária executiva do CMAS e a Conselheira Ana Amélia Ávila, são 

responsáveis pelo controle dos horários e todo o processo que envolve o certificado. Em 

seguida a Sra. Presidente colocou da sua preocupação da distribuição e eleição correta dos 

delegados na conferência, que a Sra. Secretária Maria do Carmo  verificou na SEDESE que 

tínhamos direito de 04 delegados Municipais e dois estado e dois nacional, mas não 

explicou como chegou a este cálculo tendo em vista o Informe nº.03 do CNAS, e ainda a 

palestrante do dia 29/06/2017, que ficou definido com a Secretária Maria do Carmo por 

uma pessoa indicada por ela, mas ainda não temos esta confirmação. E nada mais havendo 

a ser tratado a presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo 

mais uma vez a presença de todos, e por solicitação da senhora presidente eu Ana Amélia 

Ávila, secretariei está reunião, tendo em vista a ausência da secretária executiva do CMAS, 

lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e todos os 

presentes. Diamantina, 24 de Maio de 2017. 

 


