CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CMAS DE DIAMANTINA
Rua da Glória, 394, Centro, Diamantina – MG
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119 ª Ata, 10/08/2017
Reunião Ordinária do CMAS - Gestão 2016-2018
Aos dez dias do mês de agosto 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, 394, Centro,

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 118ª que foi
aprovada por todos os presentes; em seguida passou-se a leitura dos informes Oficio do
CMAS 119/2017 de 01/08/2017 para a SMDS encaminhando o Relatório Final da XI
Conferencia Municipal de Assistência Social para conhecimento e providencias necessárias
quanto as deliberações da Conferencia. A Presidente passou para a Comissão analisar o
Demonstrativo Sintético de 2016; Em seguida a Senhora Presidente colocou em votação a
pedido de todos os conselheiros a mudança do dia e horária das reuniões do CMAS; que foi
aprovado pelos conselheiros presentes ficando as reuniões sempre na segunda quinta feira
de cada mês, sempre no horário de 14horas. Colocou para deliberação também a Proposta
de Projeto de Lei que regulamenta o Sistema SUAS no município de Diamantina que foi
aprovado pelos conselheiros presentes; Foi colocado ainda para deliberação da plenária a
mudança de representação de entidades a conselheira Fernanda Vice presidente passa a
representar a Serviço de acolhimento ( CREAS) e a Carina a Casa lar, que foi aprovado por
todos os conselheiros presentes. 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, 10 de agosto de 2017.
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