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                                         ATA da 131ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina 

reuniu-se às 14 horas do dia 14 de junho de 2018, à Rua da Gloria, 132, 2º Andar, 

Centro– Diamantina /MG, sob a coordenação da presidente do conselho, Sra. Kátia Aparecida 

da Cruz Silva. Estavam presentes: os conselheiros, Kelly Cristina, Marcos Vinícios, Gilmar 

Antônio, Carina Cordeiro, Adriana Regina, Marilene Caldeira, Kátia Cruz e a Sra. Lúcia 

Siqueira - Gerente de Assuntos Comunitários. A presidente Kátia Aparecida da Cruz Silva 

iniciou a reunião verificando a existência de quorum e agradecendo a presença dos 

participantes. Colocou a Ata 130 em discussão e a mesma foi aprovada pelos 

conselheiros presentes e relembrou a decisão sobre as substituições de conselheiros que 

ficou definida em reunião anterior. Também voltou a uma das metas do Plano Municipal de 

Assistência Social da SMDS, para sugerir a Secretaria de Desenvolvimento Social que criasse 

o quadro de pessoal efetivo, procedimento prioritário para criação do Plano de Carreira, 

defendido pela Sra. Maria do Carmo no inicio da sua gestão. Em seguida o Plano foi 

colocado em votação e aprovado  pelos  conselheiros  presentes. Na última reunião, 

foi deliberado a compra de 12 aparelhos celulares Apple IoS para os operadores do Programa 

do  Bolsa Família, a Sra. Kelly Cristina – Coordenadora do CRAS –Palha, nos informou que 

não será mais necessária a compra, porque a prefeitura já possuía os aparelhos. Nesse 

sentido a senhora presidente colocou em votação a revogação da resolução CMAS 

que  autoriza a compra dos referidos aparelhos. Quanto ao projeto de Lei nº 

011/2017: Mulheres e Cidadania, foi informado pela presidente Kátia Cruz Silva, que a Sra. 

Marcia Eliza Rocha Santos –Secretária de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, 

vai agendar outra reunião com a comissão para ratificar alguns pontos do projeto. A próxima 

reunião extraordinária, que acontecerá dia 21 de junho de 2018, ficou decidido discutir a 

respeito da prorrogação dos conselheiros para um próximo mandato. 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, 

lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. 

Diamantina, 14 de junho de 2018. 


