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120ª Ata
Reuniãoextraordinária do CMAS, de 25/08/2017
Aos vinte e cinco dias do mês de agostodo ano de 2017, as 14:00 horas realizou-se a
reunião extraordinária doCMAS, 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 todas as presenças que estão registradas no livro, devidamente
assinadas. A presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a existência de
quórum e ausências de conselheiros na reunião, agradecendo a presença de todos e
colocando a ata 119 em discursão que foi aprovado por todos os presentes;A Presidente
em conformidade com o Parecer da Comissão de Política da Assistência Social apresentado
o Demonstrativo Sintético da prestação de contas dos recursos federais do ano de 2016
(Serviços, IGDSUAS e IGDPBF), que foi aprovado por todos os conselheiros presentes.Em
seguida a Sra. Presidente apresentou aproposta de projeto de lei

sobre o Serviço de

Guarda Subsidiada para o município de Diamantina, com o objetivo de que crianças e
adolescentes estejam com seus direitos violados e em situação de risco pessoal e social,
necessitando de afastamento do convívio familiar imediato, sejam, acolhidos por famílias
extensas e/ou ampliadas, evitando, assim, o acolhimento nos serviços institucionais e o
não desmembramento do grupo de irmãose aprovado por todos os conselheiros
presentes. Foi ainda deliberado sobre a prestação de contas do Piso Mineiro do ano de
2016, que foi aprovado por todos presentes.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 Denise Amador, secretariei está reunião elavrei a presente ata,
que depois de lida e aprovada será assinada pormim e todos os presentes. Diamantina, 25
de Agosto de 2017.

