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ATA 122ª , 30/11/2017
Reunião Ordinária do CMAS
Aos trinta dias do mês de novembro 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 121 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; Em seguida a
Senhora Presente apresentou aos conselheiros as respostas do Censo 2017 do CMAS que
foi aprovado por todos os presentes as informações contidas no mesmo. A Sra Presidente
passou-se a deliberar sobre a apresentação das ações da PSB e PSE e demais entidades do
SUAS realizadas no ano de 2017 e um pre planejamento para o Ano de 2018, como é de
praxe dentro do CMAS no final de cada ano, proposta essa, que será apresentada pelos
respectivos instrumentos no dia 14/12/2017, as 14horas na sala do CMAS, e as propostas
foram aprovadas por todos os conselheiros presentes.A senhora presidente apresentou o
Memorando 916, de 22/11/2017, em resposta ao Oficio do CMAS, informando a
substituição do Conselheiro o Senhor Clevison Damião da Silva Ribeiro pela senhora Nilmara
Fialho a partir da presente data, para compor o CMAS enquanto conselheira; presentou
ainda o oficio circular nº.06/2017/MDS/SNAS/DEFNAS, DE 03/11/2017, referente ao
Processo nº. 71000.053864/2017-29, assunto Fundo Municipal de Assistência Social. Neste
sentido a Senhora Presidente informou aos demais Conselheiros que irá fazer um Oficio à
SMDS solicitando maiores informação sobre o Processo em questão.
E nada mais havendo a ser tratada a Sra. presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva,
encerrou a reunião, agradecendo mais uma vez a presença de todos, secretariei está
reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e discutida, foi aprovada por todosos
conselheiros presentes. Diamantina, 30 de novembro de 2017.
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