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128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS
Aos vinte e seis dias do mês de abril 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 127 em discursão e aprovação e a mesma foi aprovada por
todos os conselheiros presentes.A senhora Presidente passou o requerimento e a
documentação da Rede Cidadã para a Comissão em questão, para analise e parecer para
obtenção de Inscrição no CMAS; Em seguida passou a palavra para a Senhora Maria do
Carmo, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social que iniciou sua fala cumprimentando
a todos os presentes, justificou a ausência de alguns coordenadores da sua equipe na
presente reunião e que a construção do Plano Municipal de Assistência Social será
apresentado pela Servidora Roberta Aguilar; que o mesmo teve a participação de todas as
coordenações; Informou ainda que a SMDS está realizando um mutirão do BPC e que após o
feriado de 1º de maio irá fazer sua impressão; continuou sua fala informando que através de
uma emenda parlamentar junto ao Dep. André Quintão, adquiriu um veiculo para a SMDS;
Informou ainda que está providenciando a terceirização do serviço de transporte da Equipe
Volante que presta serviços nos distritos e povoados de Diamantina; A Senhora Maria do
Carmo finalizou sua fala justificando que não poderia permanecer na presente reunião, pois
tinha outro compromisso. A Senhora presidente passou a palavra para a Senhora Raquel
Lima que apresentou e explicou sobre o questionáriodo SIM SUAS referente ao
recurso do Piso Mineiro do período de julho a dezembro de 2017; que o referido
recurso no período de agosto de 2017 ate a presente data, não houve nenhum repasse para
o município de Diamantina; que o recurso que tem, é do recurso que foi reprogramado; que
desde novembro de 2017, não é repassado para as famílias do Serviço de Família acolhedora
o pagamento por falta do repasse do Piso Mineiro;Em seguida a Senhora Presidente colocou
em discursão e votação e o Questionário do SIM SUAS, e o mesmo foi aprovado pelos
conselheiros presentes. A Senhora Presidente passou a palavra para Roberta que apresentou
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o Plano Municipal de Assistência Social ate a metade do Plano, ficando o restante para a
próxima reunião extraordinária, devido o horário regimental excedido. 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, secretariei está reunião lavroua presente
ata, que depois de lida foi aprovadapor todosos conselheiros presentes. Diamantina, 26 de
abril de 2018.

