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113ª Ata
Reunião Extraordinária do CMAS, de 16/05/2017
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de 2017, as 14:00 horasrealizou-se a reunião do
preparatória para a XI Conferência da Assistência Social - 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, as
coordenadoras do CRAS, CREAS e o Sr. Walter Cardoso França Diretor Administrativo da
FUMBEM, A Sra Maria de Lourdes Borges que foi convidada pelo Conselho para as palestras
das pre conferencias; que ainda neste sentido convidou o Sr. Samuel, e Rosilene de Montes
Claros para ser palestrante, mas obtivemos resposta só da Maria de Lourdes Borges
onde foi deliberado sua aprovação enquanto palestrante das pres conferencias;
todas as presenças estão registradas no livro, devidamente assinado por todos.A
presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a existência de quórum,
agradecendo a presença de todos; A Sra Presidente iniciou a reunião informando a todos de
sua preocupação sobre os matérias que serão usados na Conferencia, pois mesmo enviando
os pedidos em tempo hábil, até no momento o processo das compras estavam com Michelly
que estar tendo muita dificuldades nas licitações. As duas faixas e 60 cartazes foram
solicitados também a Secretaria Municipal de Saúde, depois de entendimentos verbais com
o Sr. Eurico, que já tem estes materiais licitados e que depois a SMDS faz a reposição a
eles, Que os dois banner o Sr. Juliano Presidente do Conselho M. de Saúde patrocinou pra o
CMAS. Que solicitou patrocínio e apoio da SICOOB com relação as Bolsas com bloco de
nota, canetas e 100 camisetas para o evento da conferência que serão usados pelos
conselheiros e os profissionais do SUAS da SMDS. A Presidente colocou em discursão o
espaço físico para a realização da XI conferência atendendo o Informe CNAS, que
estabelece critérios de acessibilidades no local do evento, e a comissão está tendo
dificuldades para encontrar este espaço; A comissão visitou o teatro Santa Izabel, espaço
do Corpo de Bombeiros, UEMG, UFVMJ, S.R.E., escolas, todos, ou o espaço era pequeno,
ou estava agendado para outro evento neste dia. Neste sentido ainda foi colocado por
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Maria de Lourdes o espaço do Mercado Velho o que em ocasião foi informado verbalmente
para a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social que não gostou muito da proposta e
então ficou decido que iriamos realizar no Auditório da Prefeitura que já estava agendado
desde de março/2017 até encontrarmos o lugar ideal.Em seguida a Presidente e todos os
presentes apresentaram a situação do SUAS hoje no município para que a Palestrante se
contextualizasse sua fala.A Sra Presidente colocou em deliberação do plenária o
cancelamento da inscrição da nº.45/2011 da Associação da Caixa Estadual Júlia Kubistchek,
por não estar dentro dos critérios da Resolução nº.23 do CNAS, e foi aprovado por todos os
conselheiros presentes, A Presidente colocou ainda sobre sua preocupação das demandas a
última Conferencia e que já solicitou mas ainda não teve respostas da documentação.
Colocou ainda da preocupação do espaço físico do CMAS que mais uma vez terá que
mudar, mas ainda não temos informação onde seria este espaço ou até mesmo se teria,
por que no momento a Secretaria cedeu para a Secretaria M. de Planejamento o único que
tinha e que estava funcionando a Gerencia de Assuntos Comunitários e o CMAS juntos.E
nada mais havendo a sertratado a presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva, encerrou a
reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e por solicitação da senhora
presidente eu Ana AméliaÁvila, secretariei está reunião, tendo em vista a ausência da
secretária executiva do CMAS, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será
assinada por mim e todos os presentes. Diamantina, 16 de Maio de 2017.
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