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ATA CMAS 135.1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 20/10/2018
A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 8h30mm do dia
20 de outubro de 2018, à Rua Herculano Pena, 345, Rio Grande – Diamantina /MG, de forma itinerante na Sociedade
Protetora da Infância – Unidade EPIL, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva.
Os conselheiros presentes da OSCs Marcus Vinicius Baracho(SPI-EPIL), Carina C. Silva Porto(Casa Lar), Cleunicéia
Silveira Nunes(NASF), Karine Edwirges Farnezi Gilson José de Jesus (Rep Usuário e transferência de Renda), Adriana
Regina Santos, Ozânia de Oliveira(APAE); dos representantes do Governo: Roberta Faria de Azevedo e Aguilar Vice
Presidente (SMDS), Kelly Cristine Tameirão(SMDS), Ana Amélia da Silva Ávila(SMDS), Gilmar Antônio Costa(SMEL),
Nilmara
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Souza(SECTUR),

Camila

Manuela

Fernandes(SMPlanej) A Sra. Kátia iniciou a reunião constando a presença de quórum legal, agradeceu a presença de
todos em especial da Secretária Municipal Sra. Maria do Carmo – Cacá, explicou sobre a reunião que participou em
Datas sobre a organização das URCMAS que é composta pelos Conselhos Municipais de Assistência Social de Datas,
Diamantina, Serro, Santo Antônio do Itambé, Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Serra Azul de Minas, Alvorada
de Minas, Presidente Kubitschek, Sabinópolis, Paulistas, Gouveia, Rio vermelho, Coluna, Itamarandiba, Senador
Modestino Gonçalves, Couto de Magalhães de Minas, São Gonçalo do Rio Preto, Carbonita, Materlândia e Aricanduva;
que neste momento estão organizando uma nova eleição, que foi sugerido por todos presentes que o CMAS de
Diamantina deveria pegar a Diretoria da URCMAS, pelo trabalho que vem desempenhando diante do conselho e o
suporte que dá aos outros município; que ficou a agendada uma extraordinária para novembro de 2018. Em Seguida a

Sra. Presidente pediu a Secretária Adriana para ler a ata 135, que depois de lida foi aprovada por todos os
conselheiros presentes. Informou sobre os informes e em seguida colocou para deliberação a proposta
apresentada pela Comissão que dispõe sobre os critérios de concessão dos benefícios eventuais no
município que foi aprovado pelos conselheiros presentes; a Secretária Maria do Carmo parabenizou o
conselho em especial a Comissão, pela proposta ora aprovada. Em seguida deliberou sobre as revalidações
e novas inscrições de serviços e programas no CMAS, conforme a lista apresentada que foi aprovado
por todos os conselheiros presentes. A Secretária Maria do Carmo enfatizou sobre a importância da atuação da
URCMAS no estado, que é preciso de empenho e dedicação de todos os conselheiros e os trabalhadores do SUAS na
efetivação dos seus trabalhos; que no existe no estados os CMAS muito fracos de atuação e com a URCMAS dará
suporte para que estes conselhos supram seu papel na gestão do SUIAS. 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, 20 de outubro de 2018.
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