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ATA da 143ª REUNIÃO ORDINÁRIA de
15/08/2019
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina
reuniu-se às 14:00 horas do dia 15 de agosto de 2019, à Rua da Gloria, 130, Centro–
Diamantina /MG, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz
Silva. Estavam presentes a reunião a Sra Maria do Carmo Ferreira da Silva – Secretária
Municipal de Desenvolvimento Social, e demais conselheiras do CMAS a Sra Ana Amélia da
Silva Ávila, Sra. Patrícia d’ Assunção Vial, Sra Carina Cordeiro Silva Porto, Sra Aline Alcântara
Guimarães, Sr. Marcos Vinícius Baracho, Sra. Karine Edwirges Farnezi, Sra. Adriana Regina
Santos para tratar de assuntos referente a XII Conferência Municipal de Assistência Social. A
Presidente Sra. Kátia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e justificou sua
ausência na última reunião no CMAS, Informou sobre a Eleição em andamento para
conselheo tutelar, enfatizando sobre a decisão do Ministério Público em conjunto com os
CMDCAs da Comarca de Diamantina em unificar a Prova de Conhecimento especifico e que
sera elaborada e aplicada pela Comissão instituída e que da tal também faz parte. Em
seguida foi feito a leitura da 142ª Ata da Reunião Ordinária do CMAS. A Sra. Maria do Carmo
Secretária da SMDS, informou sobre a colaboração da servidora Gessiara em estar como
coordenadora interina do CREAS, enquanto aguardam um posicionamento final do Senhor do
Prefeito Juscelino Brasiliano Roque. A Sra. Presidente Kátia Cruz faz uma homenagem à
saudosa Leana Maria Rabelo, que faleceu no mês de julho/2019, vítima de um acidente de
carro, cuja suas ações e memória ficará sempre registradas neste conselho e em nossas
Vidas; que a Sra. Leana iniciou todo o processo de inclusão da Política de Assistência Social
no Município de Diamantina e falou sobre sua trajetória na Assistência Social no município, e
no final foi alvo de uma salva de palmas. A Sra. Maria do Carmo, referindo-se a leitura da
Ata, justificou o fato de não ter comprado o computador e a impressora solicitados pelo
CMAS e informou que a conferência da Assistência Social deste ano será em homenagem à
ex secretária Municipal de Desenvolvimento social e no momento estava ocupando o cargo
de Coordenadora do CREAS. A Ata foi aprovada com ressalvas que foram todos já
corrigidas. A Sra Roberta iniciou sua participação, lendo sobre as orientações
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disponibilizadas pelo conselho estadual quanto a realização das conferencias municipais. A
Sra Kátia também informou a todos os presentes sobre a capacitação que a mesma
participou sobre as orientações da realização da referida conferencia. A Sra Kelly também
usou da palavra para dá sugestões quanto à realização das pré-conferências nos territórios
dos CRAS. A 12ª Conferencia Municipal da Assistência Social será realizada no dia
05 de setembro de 2019, em horário matutino de (7:00 às 13:00) deliberação
aprovada por todos os conselheiros presentes. Foi também deliberado um Coffee
Break através de um café solidário e a sugestão do almoço não foi aceita por todos. Foi
ainda aprovado por todos os conselheiros presentes as datas das préconferências: no dia 29/08/2019 EIXO 1 no CRAS Bom Jesus; no dia 02/09/2019
EIXO 2 no CRAS no CRAS Rio Grande; no dia 04/09/2019 EIXO 3 no CRAS da
Palha e dia 05/09/2019 a XII Conferencia Municipal de Assistência Social. Roberta
apresentou os três eixos, fez as suas colocações e abriu espaço para os questionamentos
e/ou sugestões dos participantes da referida reunião. Foi instituída uma Comissão
Organizadora da 12 conferência composta pelas seguintes conselheiras: Kátia Aparecida da
Cruz Silva, Karine Farnezi, Kelly, Roberta Aguiar, Ana Amélia, Michele Barbosa, Cleunicéia
Nunes e Adriana Regina de Souza. Nada mais sendo para ser tratado a presidente Kátia
Aparecida da Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos,
e eu, Adriana Regina Santos secretariei está reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida
foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
Diamantina, 15 de agosto de 2019.
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