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127ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS
Aos catorze dias do mês de Março do ano de 2018, as 14:00 horas, realizou-se a reunião do
CMAS, na sala de Reuniões, situada a Rua Glória, 132, 2º andar, com as presenças dos
conselheiros e demais participantes com suas assinaturas devidamente 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 126 em discursão e aprovação e a mesma foi aprovada por
todos os conselheiros presentes. Em seguida fez a leitura do memorando da Sociedade
protetora da Infância - SPI, solicitando a substituição do Sr. Luis Carlos Ferreira por Kátia
Aparecida da Cruz Silva que está no cargo de vice Presidente do SPI, justificando que o Sr.
Luiz no momento está no cargo de presidente no CMDCA, ficando difícil atuar nos dois
conselhos pois ainda tem suas atribuições na EPIL. A Senhora Presidente colocou em
discursão a solicitação e a mesma foi aprovada por todos os conselheiros presentes; foi
aprovado ainda que o CMAS, enviasse uma solicitação através de oficio para a Gestora da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para que a mesma indique outro servidor
para representar a SMDS, em substituição a Senhora Kátia Aparecida da Cruz Silva e um
outro servidor para a Diretoria Executiva do CMAS, tendo em vista que até a presente data o
CMAS não tem uma Secretaria executiva conforme prevê sua legislação, pois a Denise
Amados atuava nas duas Secretarias do CMAS. Em seguida a Senhora Presidente relatou
para todos os conselheiros do CMAS sua exoneração da Função Gratificada do cargo de
Gerente de Assuntos Comunitários da SMDS, e consequentemente seu retorno a Secretaria
Municipal de Educação; explicou que no primeiro momento iria pedir seu afastamento do
CMAS, mas em decorrência de várias solicitações de representantes da Sociedade civil deste
conselho, como: Casa Lar, Abrigo de longa permanência Asilo Frederico Ozanan, Epil, Vem,
AJIR, PROCAJ e outros; em seguida a Presidente afirmou a todos que iria continuar a frente
deste conselho, pois tem muito apreço e carinho por todos ali presente e ainda faz com
muito prazer e dedicação todas ações que envolvem o exercício das Políticas de Assistência
Social no município ; Continuou expondo o ocorrido no CMDCA, já que todos os conselheiros
mereciam uma explicação do que ocorreu enquanto Conselheira do CMDCA; que fui
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solicitada pelo Presidente do CMDCA, Senhor Luiz Carlos, para
dúvidas e a seqüência dos erros

que relatasse todas

as

na posse, eleição da Diretoria e aprovação do Projeto

Miguilim; que deveria ser nesta ordem, porem aconteceu a

aprovação o Projeto

Miguilim/2018, sem a devida posse e eleição da Mesa diretora do CMDCA , o plenário não
estava constituído legalmente para sua aprovação; aprovaram o projeto Miguilim/2018 sem
a devida deliberação da prestação de contas do Projeto Miguilim/2017e que até este
momento ainda não o fizeram; relatou ainda que depois os conselheiros do CMDCA tiveram
de convalidar os atos da reunião do CMDCA dos dias 17 e 18/01/2018, conforme orientação
da assessoria jurídica da Prefeitura, para dar legalidade os atos ocorridos nas reuniões e que
estão registrados em atas . Em seguida a Sra Presidente passou a palavra para a senhora
Carina que apresentou o Projeto da casa Lar que foi aprovado por todos os presentes. Em
seguida foi realizado a deliberação sobre o requerimento de Inscrição no CMAS do Hospital
Nossa Senhora da Saúde e CER, para obtenção de Inscrição no CMAS, que depois de
analisados, foi aprovado por todos os conselheiros presentes. 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 eu, Adriana Regina Santos, secretariei esta reunião, lavrei a
presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
Diamantina, 14 de março de 2018.

