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118ª Ata 

Reunião Extraordinária do CMAS, de 27/07/2017 

Aos vinte e sete dias  do mês de julhodo ano de 2017, as 16:00 horas realizou-se a 

reunião extraordinária doCMAS, 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 das conselheiras; Sra. Karine Edwirges Farnezi, Sra. 

Adriana Regina Santos, representante Asilo de Idosos Frederico Ozanan , Conselheira Sra. 

Kelly Cristine Tamerão ,  a assistente social e conselheira  Ana Amélia da Silva Ávila, 

conselheiro Clevison Damião da Silva Ribeiro,o Sr.Francisco, O Sr. Edson  representante 

do MOCRICO, a Sra Maria Clara Aguiar Cruze 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 

117 em discursão que foi aprovada por todos presentes;A Presidente em seguida 

agradeceu a presença de todos e colocou sobre a assiduidade dos conselheiros 

governamentais dentro do Conselho, que é preciso ter mais comprometimento e iria 

solicitar da Secretaria executiva Denise para fazer um levantamento para fazer as 

substituições devidas de acordo com a legislação pertinente ; a Sra. Presidente colocou 

em discursão o demonstrativo do Plano de Serviço da SMDS, que foi analisado,e em 

seguida  aprovado por todos os conselheiros presentes. Aprovar a renovação de Inscrição 

no CMAS das seguintes entidades  Associação Amigos da Casa Lar; Associação Pão de 

Santo Antonio; Associação Comunitária do Vau; Projeto caminhando Juntos; Asilo de 

Idosos Frederico Ozanan, Associação dos Moradores e Amigos de Mendanha; Sociedade 

Protetora da Infância – SPI; Cáritas Arquidiocesana de Diamantina – CAD . 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, secretariei está reunião elavrei a 

presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada pormim e todos os presentes. 

Diamantina, 27 de Julho de 2017. 

 

 

 

 

 


