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ATA da 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

12/07/2018 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 14 horas 

do dia 12 de julho  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 do CMAS e ainda a Sra Cinara Lemos representando a Secretaria 

de Planejamento e Gestão, visto que a senhora Marilene não pertence mais a Secretaria de 

Planejamento e Gestão e a senhora Raquel pediu sua dispensa do cargo de conselheira 

suplente. A Sra. Kátia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, deu boas vindas a 

Sra Cinara e listou as secretarias que estão sem representantes dentro CMAS, são elas: 

Planejamento e Gestão, Cultura e Educação. Informou ainda a Sra Cinara que as reuniões do 

CMAS são realizadas todas as segundas quintas-feiras de cada mês e quando há necessidade 

acontecem às reuniões extraordinárias. A Sra Presidente ressaltou do cuidado dos 

conselheiros estar assinando as Atas e também no livro de registro de presenças. A Sra. 

Carina explicou sobre o Capacita SUAS e foi sugerido que os membros que participaram da 

ultima capacitação repassassem o conhecimento adquirido aos demais membros do conselho 

e a quem fosse de interesse. A Sra. Kátia também colocou sobre a importância de agendar 

uma reunião com a Assistente Social Juliene, da empresa Oswaldo Vicentino para nos 

posicionar a respeito dos impactos sociais e ambientais causado pela empresa ao longo 

desses 10 anos de atuação na região do distrito de Conselheiro Mata. Lembrou também de 

um acordo feito entre a empresa e o conselho para a instalação do serviço de convivência no 

distrito de Conselheiro Mata que não foi cumprido pela empresa e que precisaríamos de uma 

posição quanto a isso. Iniciamos a leitura da ATA 132º da Reunião ordinária do CMAS que, 

depois de lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.  A presidente Kátia 

agradeceu e parabenizou a equipe do CRAS pelo projeto Abraçar e relembrou de outros 

tantos projetos bem sucedidos realizados pela equipe da Palha, do Bom Jesus e Rio Grande. 

A Sra. Carina da Casa Lar também agradeceu a equipe do CRAS pelo empenho e dedicação 

pela realização do projeto e por todas as vezes que é prontamente atendida pela equipe. Em 

seguida a Sra Kátia pediu uma esclarecimento referente as passagens de ônibus para os 
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usuários em vulnerabilidade social e também as diárias para os servidores que estão sempre 

em transito. A Sra. Roberta informou que os servidores estão com dificuldades para 

conseguir a emissão de passagem, porque o recurso de passagem era retirado do Piso 

Mineiro e que os servidores tem a consciência de que o repasse está atrasado. Explicou 

ainda que o recurso continua sendo retirado do Piso Mineiro e que um dos problemas é que 

a empresa Pássaro Verde está em débito com o fisco e por isso não está apta a emitir 

passagens; que a solução é fazer outro processo licitatório, mas que no momento não há 

recurso suficiente para fazer a licitação, pois a parte do recurso que caiu do Piso Mineiro já 

estava empenhado e o restante ainda não foi repassado. 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, 12 de 

julho de 2018. 
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