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112ª Ata
Reunião Extraordinária do CMAS, de 04/05/2017
Aos quatro dias do mês de maio do ano de 2017, as 14:00 horas realizou-se a reunião do
CMAS, no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ SMDS, situado na Rua
da Glória, 394, na sala de reunião da SMDS, em Diamantina/MG; 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 111ª que foi aprovada por todos os presentes sem ressalvas, foi lido os
informes e em seguida passou a palavra, para o Diretor Administrativo da FUMBEM, Sr.
Walter Cardoso França Junior, que apresentou o projeto “ Oficina de Percussão da FUMBEM
ao som do social”, que além de ser um projeto social será uma ação profissionalizante, terá
a princípio duração de 01 ano, podendo se estender por mais tempo, conforme o projeto
for evoluindo e que para participar deste projeto as crianças terão que estar matriculadas
na escola. Explicou que será adquirido instrumentos no valor de R$18.980,00 (Dezoito mil,
novecentos e noventa reais) e a contratação de um professor no valor de R$6.000,00 ( Seis
mil reais), segundo Sr. Walter esse valor a princípio será alto por ter que adquirir os
instrumentos. Explicou também que está buscando várias parcerias, para o funcionamento
efetivo da FUMBEM, entre elas, com o Superintendente de Ensino que está disposto a
designar um professor que irá criar um teatro com as crianças do PETI, a partir dos
desenhos apresentados. Em seguida, foi posto para apreciação dos conselheiros este
projeto, onde a presidente falou que ficou bem claro, que este projeto está voltado para as
Políticas do SUAS; A presidente colocou em discursão e votação e o projeto foi aprovado
por todos os conselheiros. Em seguida a presidente, falou sobre as Pré – Conferências
onde foram discutidas as datas para a realização das mesmas; explicou que as pre
conferencias serão realizadas dentro dos territórios dos CRAS/ CREAS e FUMBEM, para
favorecer a participação dos usuários; Ainda com a palavra, a presidente explicou sobre o
Plano de Ação do Governo Federal 2017 e sua deliberação, onde a presidente da Comissão
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Permanente é a Sra. Kelli Tameirão , juntamente com a Sra. Marilene e o Sr. Clevison que
pertencem a Comissão de Fundos e Orçamentos do CMAS, que seriam responsáveis pela
deliberação com prazo até Junho. Ainda com a palavra, a presidente sugeriu que as préconferencias fossem feitas nos CRAS nos horários de 14:00 ás 17:00 hs e a Conferência foi
proposto que fosse feito no horário 08:00 ás 12:00 hs e de 13:30 ás 18:00 hs, com
intervalos de lanche e almoço. Foi deliberado e aprovado um grupo de estudos entre os
conselheiros para abordar os temas das pré – conferências para os dias: 04/05/2017,
07/05/2017, 12/05/2017, 16/05/2017, 23 e 24/05/2017, as 14:00horas, sala CMAS. E nada
mais havendo a ser tratado 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, 04 de Maio de 2017.
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