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130ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  10/05/2018 

Aos dez dias do mês de maio 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 do 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 129ª em discursão e aprovação e a 

mesma foi aprovada por todos os conselheiros presentes.A senhora Presidente passou 

a deliberar sobre  a compra de 12 aparelhos celulares Apple IoS, para os operadores 

do Programa do  Bolsa Família, conforme exigências para acessar a  nova versão do  

Cadastro único com recursos do próprio Programa, e colocou a proposta em discursão 

e votação e o mesmo foi aprovado pelos conselheiros presentes; A segunda 

deliberação do plenário foi a apresentação do Plano de Serviço nº 815175 da 

SMDS, que foi colocado em discursão e votação e o mesmo foi aprovado 

pelos conselheiros presentes;  A Senhora Presidente passou a palavra para a Servidora 

Roberta, que continuou a apresentar o Plano Municipal de Assistência Social, que ficou 

ainda para a próxima reunião ordinária no dia 14/06/2018, para sua deliberação para 

aprovação, tendo em vista o horário regimental da reunião já estava sendo 

ultrapassado. 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 está reunião, lavroua presente ata, que depois de 

lida foi aprovadapor todosos conselheiros presentes.  

Diamantina, 10 de maio de 2018. 
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