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108ª Ata,16/02/2017 

Reunião Ordinária do CMAS - Gestão 2016-2018 

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

reunião do CMAS, na sala de reunião do Conselho, situada à rua da Glória, 396, Centro, 

FUMBEM em Diamantina/MG; com as presenças dos conselheiros e demais participantes, 

onde suas presenças estão registradas no livro próprio e 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 solicitou a  leitura da Ata 107ª 

que foi aprovada por todos os presentes sem ressalvas; em seguida passou-se a leitura 

dos informes sobre o relatório mensal da empresa SIGMA de Conselheiro Mata, falou 

também sobre o agendamento da comissão para uma fiscalização in loco no distrito de 

Conselheiro Mata da população em torno da construção da barragem, foi encaminhado o 

ofício Nº. 077/2017 da APAE solicitando a inscrição no CMAS e a emissão do Certificado. Foi 

lida pela presidente a lista das Associações que estão regulares e irregulares dentro do 

Conselho e do CAGEC; e  explicado pela presidente sobre a inscrição das entidades e 

associações no CMAS;  Informou  sobre a resolução 23/2017, que trata de uma das 

regulamentação do CNAS sobre a 11ª. Conferencia Municipal da Assistência Social com o 

tema “Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS”, que a nível municipal está 

realização é de responsabilidade do CMAS, tendo como suporte técnico, administrativo, 

jurídico e financeiro a SMDS; nestes termos foi colocado em discursão e votação a 

convocação da 11ª Conferencia no município de Diamantina, e as pre conferencias 

realizadas nos territórios de cada CRAS, sendo Bom Jesus, Palha, Rio Grande e os distritos 

de São João da Chapada e Senador Mourão  pelas equipes Votantes referenciadas nos 

distritos em questão, que foi aprovado por todos os conselheiros presentes. A Sra 

Presidente Informou que expedira um oficio ao Sr. Prefeito para regulamentar este ato de 

convocação conjunta (CMAS e Prefeitura), para a realização da conferencia tendo em vista 

ainda uma comissão organizadora conjunta da Conferencia; Informou sobre a construção 
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do espaço do CMAS no site da prefeitura para dar publicidade os documentos do CMAS. Em 

seguida foi apresentado a Secretaria Municipal da Assistência Social, que usou da palavra; a 

Sra. Maria do Carmo se apresentou para os conselheiros e falou sobre a composição das 

equipes e apresentou a nova servidora Maria Clara que está ocupando o cargo de 

Diretora/SUAS da SMDS, foi ressaltado por ela a importância da demanda habitacional no 

município; que não medirá esforços em fortalecer e concluir este processo; O Conselheiro 

Sr. Walter Cardoso França Junior  solicitou seu desligamento do CMAS uma vez que não 

representa mais a SECTUR o que foi aprovado pelos conselheiros presentes. A Sra. 

Presidente do CMAS, ficou de comunicar a SECTUR para apresentar nova indicação e 

enfatizou sobre as dificuldades do conselho quanto ao comparecimento dos conselheiros e 

suas substituições; relembrou os senhores conselheiros presentes o dia e horário das 

reuniões ordinárias que serão na segunda quinta feira de cada mês ás 14:00h. Continuando 

a Sra Presidente falou sobre a  LEI 3.019/14 e o Decreto 8.726/2016, e que oportunamente 

será realizado uma capacitação dos conselheiros, entidades e associações, que neste 

sentido será realizado uma reunião com o Secretário de Governo, Sr. Alexandre Magno 

quando será feito a proposta para ele ministrar uma Palestra sobre a lei em questão.  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, e eu secretária executiva, Denise 

Amador dos Santos, secretariei está reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada por mim e todos os presentes. Diamantina, 16 de Fevereiro de 

2017. 

 

 

 


