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117ª Ata 

Reunião Extraordinária do CMAS, de 19/07/2017 

Aos dezenove dias  do mês de julho do ano de 2017, as 16:00 horas realizou-se a reunião 

extraordinária do 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 representante: a coordenadora do CRAS Bom Jesus, 

Sra. Karine Edwirges Farnezi , Sra. Adriana Regina Santos, representante Asilo de Idosos 

Frederico Ozanan , coordenadora Sra. Kelly Cristine Tamerão ,   a assistente social e 

conselheira  Ana Amélia da Silva Ávila, conselheiro Clevison Damião da Silva Ribeiro, a  

Gerente de Programa e Projeto Economia Solidária e conselheira Denise Amador, o Sr. 

Walter Cardoso França Diretor Administrativo da FUMBEM, representante da diretoria 

SUAS,  Maria Clara Aguiar Cruz e que todas as presenças estão registradas no livro, 

devidamente assinadas. A presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a 

existência de quórum, agradecendo a presença de todos e colocando a ata 116 em 

discursão que foi aprovado; A Presidente apresentou os informes, sendo Memorando 

04/2017 de 17/07/2017 da FUMBEM, solicitando convocação de reunião do CMAS extra; 

apresentação do relatório final da XI Conferência da Assistência Social realizada em 

29/06/2017, colocando ainda em discussão sobre o erro ocorrido na seleção dos 

delegados tendo em vista que foi selecionado um representante da sociedade civil a mais; 

De acordo com o regimento Interno seria 02 representantes  governamental ( Trabalhador 

do SUAS e Governo) e 02 da sociedade civil sendo ( um representante dos usuários e um 

representante das entidades); ficando os delegados assim constituídos: 02 representantes 

governamentais sendo: 1. TITULAR: Katia Aparecida da Cruz Silva; SUPLENTE: Maria de 

Fatima Santos Ribeiro (Governo) 2.TITULAR: Tiago Rocha Belico; SUPLENTE: Leana Maria 

Rabelo (Trabalhadores do Suas) e representante de usuários, sendo: 1.TITULAR: Gilson 

José de Jesus; SUPLENTE: suplente Paula Cristina de Oliveira; representante de entidades, 

sendo: 1.TITULAR: Adriana Regina Santos; SUPLENTE: Maria da Conceição Costa de 

Carvalho. Na seleção dos delegados foi eleito o Pe. José Carlos Stoffel como segundo 
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titular representante de entidade juntamente com a suplente a senhora Terezinha de 

Jesus Costa Sanguinete, de acordo com o regimento seria apenas um representante de 

entidade, o que ficou aprovado por todos os conselheiros presentes;  Em seguida a Sra. 

Presidente colocou em discursão o Plano de Aplicação do co financiamento Federal da 

Execução das Ações Estratégicas do PETI e passou a palavra para o Senhor Walter diretor 

administrativo da FUMBEM para explicar sobre o  plano, e em seguida foi aprovado por 

todos os conselheiros presentes. Com a palavra, o conselheiro  Cleverson Damião da Silva 

Ribeiro que solicitou sua substituição no CMAS como representante da Secretaria 

Municipal de Educação, tendo vista que o mesmo está em outra secretaria. 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, eu secretária executiva, Denise Amador 

dos Santos, secretariei está reunião e lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada 

será assinada por mim e todos os presentes. Diamantina, 19 de Julho de 2017. 

 

 

 

 

 


