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ATA 124ª, 30/01/2018
Reunião Ordinária do CMAS
Aos trinta do mês de janeiro do ano de 2018, as 14:00 horas, realizou-se a reunião
ordinária do 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 123 em discursão e aprovação e a mesma foi
aprovada por todos os conselheiros presentes; E seguidamente apresentou: a Epil

(

instituição de Serviço Fortalecimento de Convivência de Vínculo ) na pessoa do conselheiro
e representante do EPIL, Asilo Frederico Ozanan, na pessoa da representante da Entidade e
conselheira, Adriana Regina Santos, onde pontou os pontos positivos e negativos da
Entidade. Com a palavra, o presidente ressaltou sobre o ponto negativo sobre a contratação
dos profissional da áreas: nutrição, fisioterapia e psicologia, pois os profissionais não
querem trabalhar com o teto mínimo, porém tem um município que fez uma parceria com a
saúde onde atende o asilo. Segundo presidente, foi proposto para as entidades um projeto
das instituições ( Azilo Frederico Ozanan, Pão de Santo Antônio) para ser apresentado nos
Conselhos da Assistência Social e Saúde, para tentar sanar essa deficiência. A presidente
falou sobre a apresentação do EPIL e do CREAS e ressaltou que estas ações que serão
apresentadas para que o CMAS possa ter continuada no planejamento para 2018.
Apresentou ainda os calendários de reuniões 2018 dos Conselhos. Com a palavra, a
secretaria municipal de Desenvolvimento Social ressaltou que estará sempre presente nas
reuniões, sempre que possível. Com a palavra, a conselheira e representante da instituição
Frederico Ozanan, Sra. Adriana agradeceu a oportunidade do CMAS de apresentar a
instituição para os conselheiros e sua participação nas conferências: municipal, regional e
estadual. Com a palavra 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 minutos, ficou decidido e aprovado que no dia 31 de janeiro as demais
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entidades e serviços apresentariam suas atividades de 2017 e planejamento de 2018, as
seguintes: CRAS da Palha, CRAS bom Jesus, CREAS e EPIL. E nada mais havendo a ser
tratada, a presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo mais
uma vez a presença de todos, eu Denise Amador, secretariei está reunião lavrei a presente
ata, que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 30 de
Janeiro de 2018.

