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ATA 121ª , 05/10/2017
Reunião Ordinária do CMAS

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de 2017, as 14:00 horas, realizou-se a reunião
ordináriado CMAS, na sala de Reuniões, situada a Rua Glória, 132, 2º andar; As presenças
dos conselheiros e demais participantes estão registradas no livro de presença deste
CMAS.A Sra. Presidente Kátia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a existência de
quórum e agradecendo a presença de todos, em seguida apresentou os informes e colocou
a Ata 120 em discursão e aprovação e a mesma foi aprovada por todos os conselheiros
presentes; A Senhora Presidente apresentou a todos as novas dependência da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social em especial a sala do CMAS e a de reuniões também
serão utilizadas pelos demais Conselhos de políticas transversais da SMDS; todos os
conselheiros elogiaram o espaço, mas enfatizaram sobre ainda persistir no grave problema
de acessibilidade tanto da SMDS quanto do CMAS, e ainda a lateral da escada de acesso a
este andar estar em risco de desabamento devido os cartazes fixados pela SMDS; Em
seguida a Senhora Presidente apresentou as deliberações do CMAS qu foram aprovadas por
todos os conselheiros presentes, como: aprovou as reuniões itinerantes do CMAS; Aprovou o
Plano de Acompanhamento das entidades do CMAS 2018; Aprovou o Relatório da Empresa Osvaldo
Vicentin; Aprovou a a avaliação dos Conselheiros sobre a XI Conferencia Municipal de Assistência
Social no município de Diamantina; Aprovou a renovação de inscrição das entidades no CMAS.;

Aprovou ainda o oficio da SMDS que solicita a revogação do Termo de Aceite do Programa
Criança Feliz foi aprovado por todos os conselheiros presentes ficando ainda a cargo da
SMDS, tomar todas as medidas cabíveis após a publicação da Resolução deste Conselho,
para efetivar a revogação junto ao órgão alusivo ao Programa em questão. A Senhora
Presidente apresentou a Ficha de Inscrição para o Programa Jovem Aprendiz, exercício
2017/2019. A ficha foi analisada pelos conselheiros minuciosamente, e foram levantados
alguns questionamentos pelos conselheiros relacionados à critérios de seleção, tendo em
vista o grande número de jovens
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já apanhados pelo Senhor Walter Junior, que aproxima a 600 candidatos para
preenchimento de 30 vagas. Quanto aos questionamentos, foram respondidos via telefone
pois o Senhor Walter estava organizando o evento do Fórum do Lixo e Cidadania no espaço
do Seminário arquidiocesano de Diamantina. Com relação a

ficha de inscrição forma

incluídas 03 informações solicitadas pelos conselheiros presentes, e ainda foi criado uma
Comissão temporária para acompanhar o processo de inscrição e seleção que no final deste
processo apresentará um relatório sobre tal para os demais conselheiros do CMAS; a
comissão será composta de 03 conselheiros: sendo a Senhora Fernanda Rocha Assistência
Social do CREAS, a Senhora Carina da Casa Lar e o Senhor Luiz Carlos representante de
entidades e instituição de abrigo, que foi aprovado por todos os conselheiros presentes.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 sugeriu que a próxima reunião
acontecesse na Câmara Municipal, para conhecido do Desmonte do Suas e atuação do
conselho e eu secretária executiva, Denise Amador dos Santos, secretariei está reunião,
lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada por todosos conselheiros presentes.
Diamantina, 05 de Outubro de 2017.

