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ATA da 138ª  REUNIÃO ORDINÁRIA   21/03/2019 

 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina 

reuniu-se às 14:00 horas do dia 21 de março de 2019, à Rua da Gloria, 132, 2º Andar, 

Centro–Diamantina /MG, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da 

Cruz Silva. Estavam presentes a reunião a Conselheira Ana Amélia da Silva Ávila , Kelly 

Cristina Tameirão, Paulina Barbosa de Souza, Karina Farnezi, Gilmar Antônio Costa, Gláucia 

Aparecida Bento, a convidada Sra Maria Batista, Coordenadora do CRAS do Rio Grande  para 

tratar das seguintes pautas: 1ª deliberação da ATA 137º, 2ª revisão na composição das 

Comissões do CMAS pelos conselheiros. Kátia iniciou a reunião com uma oração e agradeceu 

a presença de todos. Em seguida justificou a falta nesta reunião da  Conselheira Roberta, 

Carina, Ana Amélia e Gilson.  Iniciada as deliberações, a Senhora Presidente  iniciou a 

leitura da Ata 137º realizada no dia 13 de fevereiro de 2019, que depois de lida foi 

aprovada por todos os presentes. A Senhora presidente informou sobre o o 1º Encontro de 

Jovens de Diamantina no dia 16/03/2019, onde todas as expectativas foram superadas com 

a participação de 400 jovens, com a realização de 12 oficinas. Agradeceu a participação da 

SMDS e os CRAS. O resultado deste evento foi muito positivo e foi levantada entre os 

organizadores a proposta de estender para os distritos o encontro dos jovens. Em seguida 

foi deliberado e preenchida junto com os senhores conselheiros presentes os 

nomes dos conselheiros para a recomposição das Comissões do CMAS, que foi 

aprovado por todos os presentes . Foi deliberado que a  Sra. Roberta técnica da 

SMDS e Vice Presidente do CMAS juntamente com Lucia Gerente de assuntos 

comunitários providenciasse as visitas das entidades conforme um cronograma  

que será planejado. Ficou ainda deliberado que Ana Amélia junto a SEDESE, 

providenciasse uma capacitação sobre inscrição e registro, fiscalização e acompanhamento 

das entidades do SUAS no CMAS. A Sra Presidente mais uma vez enfatizou da necessidade 

urgente da compra de computador para o CMAS, que os arquivos dos documentos estão 

ficando em outro computador que não pertence o CMAS;  Nada mais sendo para ser tratado 

a presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a 
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presença de todos, secretariei está reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida será 

aprovada por todos os conselheiros presentes.  Diamantina, 21 de março de 2019. 

 

Kátia Aparecida da Cruz Silva                            Adriana Regina Santos 

    Presidente do C.M.A.S.                                 Secretária do C.M.A.S. 

 

 

Conselheiros do CMAS: 


