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GESTÃO: 2016/2020

ATA da 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA
05/09/2018
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às
8h30mm do dia 05 de setembro de 2018, à Rua da Gloria, 132, 2º Andar, Centro– Diamantina
/MG, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva. Os conselheiros
presentes: A Sra. Kátia iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, explicou sobre a reunião
agendada para o dia 28/08/2018, que era para deliberar a Prestação de Contas da receita e da

despesa – 2015 e 2016 e Plano de Ação do co-financiamento do Governo Federal - SUAS do
ano 2018, mas que um dia antes entrou no sistema e a pendencia de aprovação pelo CMAS
tinha desaparecido, que procurou Raquel lima para entender o que foi que aconteceu ela
explicou que foi colocar para aprovar a prestação de contas de 2015 e 2016 juntas e que não
poderia teria que aprovar uma e depois a outra no sistema. E que aconteceu também com o
Plano de Ação de 2018; que resolver marcar está extraordinária pois o prazo terminava no
dia 09/09/2018, que será no próximo domingo e sexta feira é feriado de 07 de setembro. Em
Seguinda a Sra. Presidente pediu a Secretária Adriana para ler a ata 133, que depois de
lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Informou sobre os informes e
sem seguida colocou para deliberação a Prestação de Contas anual físico
financeiro da execução da receita e da despesa – 2015 e depois do ano de 2016
que foi aprovada por todos os conselheiros presentes; em seguida deliberou o Plano
de Ação para o co-financiamento do Governo Federal - SUAS do ano 2018 que
também 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 está reunião, lavrei a presente ata, que
depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 05 de setembro de
2018.
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