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107ª Ata, 26/01/2017 

Reunião Ordinária do CMAS - Gestão 2016-2018 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de 2017, as 14:30 horas, realizou-se a reunião 

do CMAS, na sala de reuniões situada na Rua da Glória, 396, FUMBEM, com as presenças dos 

conselheiros e demais participantes que estão registradas no livro de presenças devidamente 

assinado por todos presentes. A presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando 

a existência de quórum, agradecendo a presença de todos e em seguida a leitura da Ata 

106ª que foi aprovada por todos os presentes; dando sequência a reunião, informou 

sobre os informes aos Senhores e senhoras conselheiras: ofício Nº. 077/2017 da APAE 

solicitando  a inscrição no CMAS, onde o mesmo será encaminhando para o setor competente 

para as devidas formalidades para a emissão do Certificado em questão se não houver 

nenhuma pendência; Memorando 01/2017 do setor de apoio as associações comunitárias 

encaminhando documentos da Associação dos Moradores do entorno da Cachoeira do 

Diamante, com sede na rua das Canelas de Ema, SN, Zona Rural no povoado de 

Bandeirinha/Carranca – Diamantina MG; neste caso a Sra Presidente colocou a necessidade da 

verificação in loco do funcionamento da referida associação; Em Segunda Sra Presidente, 

expos para todos presentes da realização entre os dias 10 de abril a 31 de julho da 11ª 

Conferencia Municipal de Assistência Social no município e que deverá na próxima reunião 

compor uma comissão para fazer parte da organização do evento, tendo como discursão o 

tema “ Garantia dos Direitos no Fortalecimento do  SUAS” e convocou todos os 

conselheiros para a Conferencia, atendendo o lei 2308 e o regimento interno;  

Informou ainda da reunião que aconteceu no dia 24/01/2017, por solicitação da Empresa 

Ômega Energia, que fez uma proposta em reconstruir o galpão em 06 meses no distrito de  

Conselheiro  Mata para as intervenções da SMDS junto a população do referido distrito; 

estiveram presentes a Sra Adalgisa Ávila Pereira assistente social, Ana Claudia Rodrigues 

Carvalho, ambas da empresa Ômega; as técnicas e coordenadora da Equipe Volante que 

atende Conselheiro Mata e Sra. Katia Cruz Silva Presidente do CMAS; neste sentido ficamos de 
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agendar uma visita no local; a presidente enfatizou da importância de  providenciar um imóvel 

o mais rápido possível para o SCFV em Conselheiro Mata e a Contratação de um educador 

social; Em seguida Sra Leana Maria Rabelo, como servidora efetiva da SMDS e por solicitação 

do Sr. Sérgio Nascimento, Secretário interino da SMDS,  reapresentou o Programa Criança 

Feliz quando foi discutido e aprovado por todos os presentes, que dispõe sobre a 

aprovação da adesão do Programa Criança Feliz no município de Diamantina MG. E nada mais 

havendo a tratar a presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo 

mais uma vez a presença de todos, secretariou também a reunião, lavrei a presente ata, que 

depois de lida, será aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 26 de janeiro 

de 2017. 

 

 

 


