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ATA 123ª, 14/12/2017 

Reunião Ordinária do CMAS - Gestão 2016-2018 

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2017, as 14:00 horas, realizou-se a 

reunião ordináriado CMAS, na sala de Reuniões, situada a Rua Glória, 132, 2º andar; As 

presenças dos conselheiros e demais participantes que suas assinaturas estão devidamente 

registradas no livro de presença deste CMAS.A Sra. Presidente Kátia Cruz Silva, iniciou a 

reunião verificando a existência de quórum e agradecendo a presença de todos, em seguida 

apresentou os informes e colocou a Ata 122 em discursão e aprovação e a mesma foi 

aprovada por todos os conselheiros presentes; A Senhora Presidente iniciou as deliberações 

da Pauta informando ao cumprimento da Resolução CNAS n14 de 2014, que o CMAS 

precisa com urgência o recadastramento das entidades inscritas no CMSA, pois existem 

várias entidades que não propoe o que previa quando a mesma solicitou sua inscrição no 

CMAS; a presidente continuou afirmando que esta ação é urgente, pois não está havendo 

um acompanhamento devido por parte do CMAS, que a lista que existe hoje não retrata 

com fidelidade as entidades inscritas no CMAS; a presidente informou que de acordo com a 

resolução 14 do CNAS, o CMAS tem até dia 30 de abril de 2018 para sanar estas 

pendencias; foi colocado em discursão e votação o período de 15 de marco a 30 de abril de 

2018, para a realização do cadastramento,o que foi aprovado pelos conselheiros presentes; 

ainda neste sentido a senhora presidente informou que depois iria convocar uma das 

comissão permanentes para ajudar no cadastramento. Em Seguida a Senhora 

presidenteconvidou o Padre José Carlos para fazer uso da Palavra apresentando o Projeto “ 

Casa de Cireneu”, que a casa foi expirada na Proposta do Papa Francisco na celebração do 

DIA MUNDIAL DOS POBRES,  que afirmou “ Não Amemos com palavras e sim com Ações”, 

de que através da Igreja promovam ações concretas no intuito de amparar os mais 

necessitados. A Casa de Cirineu foi inaugurada em 19/11/2017, está em Pleno 

funcionamento na rua das Mercês. Que a Caritas Brasileira, juntamente com a Comissão 

Episcopal Pastoral para ação transformadora da CNBB, propõe a mobilização da Igreja e da 

Sociedade em geral a Jornada dos Pobres através da Semana da Solidariedade; no 
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município de Diamantina a casa de Cirineu é o gesto concreto, entretanto é devido 

mobilizar toda a Sociedade que será através da proposta de que o município através do 

Senhor Prefeito Juscelino Roque, um ato normativo que a JORNADA DA SOLIDARIEDADE, 

seja uma ação anual e contínua em data ao redor do Dia Mundial dos Pobres proposto pelo 

Papa Francisco. Para o Ano de 2018 a Proposta é de 10 a 18 de novembro; A proposta foi 

amplamente discutida e aprovada pelos conselheiros presentes.Em seguida a Senhora 

Presidente concedeu a palavra para a Senhora Ordália Coordenadora da VEM – Vila 

Educacional das Meninas, para apresentar as atividades do ano de 2017 e um pre 

planejamento para o ano de 2018 que foi aprovado pelos conselheiros presentes.. E 

seguidamente apresentaram: a Casa Lar( instituição de Acolhimento) na pessoal da 

presidente Carina, depois o CRAS Regional do Rio Grande ( Proteção Básica) pela 

Coordenadora Batista e a Assistente Social Ana Amélia e em seguida o Senhor Lacir, Diretor 

administrativo da AJIR (SCVF/ Acolhimento através de republica)que foram aprovados pelos 

conselheiros presentes. A senhora Presidente Kátia Cruz, propôs aos demais conselheiros 

presentes que como nosso tempo regimental já havia esgotado; pois cada apresentação 

durou mais ou menos de 30 a 40 minutos, ficou decidido e aprovado que nos dias 30 e 31 

de janeiro as demais entidades apresentariam suas atividades de 2017 e planejamento de 

2018, as seguintes: CRAS da Palha, CRAS bom Jesus, CREAS, EPIL, APAE e as Casa de 

Longa permanência para Idosos e Conselho Tutelar.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, lavrei a presente ata, que depois de lida foi 

aprovadapor todosos conselheiros presentes. Diamantina, 14 de dezembro de 2017. 


