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103ª Ata 

Reunião Ordinária do CMAS - Gestão 2016-2018 

Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de 2016, as 14:00 horas, realizou-se a reunião 

do CMAS, no prédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/ SMDS, situado na 

Rua da Glória, 394, na sala de reuniões da SMDS; Estiveram presente, a Sra. Marcela Gleice 

Souza , representando a APAE, a Sra. Laís Kelly Soares Alves, conselheira do CMAS, Sr. 

Edson Torres Macedo representando o Mocrico; Daiana Samare Almeida de Souza, 

representando o PROCAJ, a coordenadora do CRAS Bom Jesus, Sra. Karine Edwirges 

Farnezi, a coordenadora do CRAS Palha, Sra. Kelly Cristine Tameirão e a assistente social, 

Roberta Faria de Azevedo Aguilar, Coordenadora do CRAS Rio Grande Sra. Maria Batista 

Campos e assistente social e membro do Conselho Ana Amélia da Silva Ávila , Sra. Ana 

Angélica dos Santos Rolim, representante da Secretaria Municipal da Educação, Marilene 

Caldeira Jardim, representando a Secretaria Municipal da Administração, Katiany Dayrell, 

representando a Cáritas Arquidiocesana de Diamantina ; o Sr. Luís Carlos Ferreira, 

representante da Epil; Zulma Fernanda Rocha Santos, representante da Casa Lar. A Sra. 

presidente Katia iniciou a reunião verificando a existência de quórum e agradecendo a 

presença de todos e informou que o Francisco da Luz Cunha- Asilo de Idosos Frederico 

Ozanan não poderá mais fazer parte do conselho, pois saiu do Asilo, e pediu sua 

substituição. Solicitou da Secretaria executiva Sra Denise Amador a leitura da ata da 

reunião anterior que foi aprovada por todos presentes; em seguida a presidente dentro dos 

informes da reunião registrou o ofício da SMDS, Sra. Leana Rabelo, onde relata sobre a 

equipe de referência que acompanha a família acolhedora; que o serviço necessita de uma 

equipe exclusiva, porém devido as condições do município e também o período eleitoral 

estes atendimentos serão referenciados pelo CREAS, junto à Coordenadora do SFA, quanto 

ao atendimento e acompanhamento das famílias em questão, o que foi aprovado por todos 

os conselheiros presentes; e quanto ao acompanhamento da Família Biológica e a 

Substituta será acompanhada pelo CRAS referenciado que terá a competência da possível 
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reestruturação do convívio familiar através das ações do PAIF, após  todas as providências 

tomadas junto ao juizado especial, SFA, CREAS, Conselho Tutelar. A presidente informou 

ainda que através SFA já foram desinstitucionalizadas duas adolescentes da Casa Mel que 

até a presente data os relatórios apresentados não foram constatados nenhuma rejeição ou 

problema por partes das adolescentes; segundo a assistente social Laís, o CRAS está 

acompanhando a Família Acolhedora e elas estão inseridas na Comunidade e ressaltou que 

irá passar para o CRAS da Palha que é referenciado a família Biológica; Continuando a 

Presidente colocou em discurso e votação o cancelamento da Associação Radares que era 

responsável pela Casa Mel, tendo em vista que sua prestação de Contas foi rejeitada pela 

CMDCA e enviada ao Ministério Publico e que o processo encontra-se na SMDS para 

apreciação de todas interessados; em votação a inscrição da Associação radares no 

CMAS, foi cancelada por todos os conselheiros presentes; Continuando os informes 

a presidente informou sobre a mudança da sala da CMAS que na parte externa da SMDS; 

também informou que há uma necessidade de regulamentar um novo decreto relacionados 

aos territórios de atendimentos dos CRAS e CREAS, tendo em vista que no município 

existem regulamentados em Leis e no Sistema; três CRAS , sendo duas equipes volantes 

que atende os (10)  Distritos com os serviços de SCFV,  uma referenciada  no CRAS da 

Palha e a outra no CRAS Rio Grande, um CREAS, a presidente colocou em votação 

esta proposta de  decreto e foi acatado por todos. Ainda dentro dos informes a 

presidente informou sobre alguns pontos críticos da secretaria, no que se refere a entraves 

quanto à realização dos serviços ofertados, primeiramente a falta de motorista, a 

substituição em tempo hábil de servidores em afastamentos previsto em lei e a falta de 

equipamentos de informática, mesas, armários e cadeiras para os SCFV dos distritos; Em 

seguida foi exposto pelas coordenadoras do CRAS sobre o Programa Leite pela Vida, que 

todo mês a coordenadora tem que assinar que recebeu o Leite de seu território, segundo a 

servidora do IDENE, Sra. Regiane, seria uma Coordenadora de CRAS assinado por todos 

pois tem somente um só CNPJ, foi sugerido pela Coordenadora do CRAS da Palha, Sra. 

Kelly  que cada CRAS ficasse responsável pelo leite de seu território e a Sra. Kátia, Diretora 
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do SUAS assinar por todas; que a Sra. Kátia ressaltou que assina depois dos relatórios 

mensais de cada Coordenadora do CRAS, porém ainda existem dúvidas pelas 

Coordenadoras a serem sanadas com o IDENE o que a Sra. Kátia ficará aguardando essa 

resolução para tomar as devidas providencias. Em seguida, foi tratado a aprovação 

dos benefícios eventuais e das atividades do CRAS e CREAS relacionado ao mês 

de julho de 2016 ; primeiramente foi feito a apresentação do  relatório SIM pela 

Coordenadora do CRAS Rio Grande Sra. Maria Batista Campos;  em seguida foi relatado 

pela coordenadora do CRAS Palha,  Sra. Kelly Cristine Tameirão e a coordenadora do CRAS 

Bom Jesus, Sra. Karine Edwirges Farnez, após lida o relatório do SIM foi aprovado sem 

ressalvas, foi ressaltado pela Presidente que  o SFCV no Epil será referenciado no CRAS Rio 

Grande, informações repassadas pelas técnicas da SEDESE. A Presidente ressaltou sobre o 

reordenamento  do Serviço e suas sobre adequações a fazer não só na 

EPIL.......................30.30, mas também no AJIR e VEM; que neste sentido a diretora do 

SUAS está providenciando a Capacitação das Instituições junto a SEDESE. Foi ressaltado 

pela Presidente a ausência do CREAS, para apresentação do Relatório SIM. E nada mais 

havendo a ser tratada a presidente Kátia Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo mais 

uma vez a presença de todos, e eu secretária executiva Denise Amador dos Santos, 

secretariei está reunião, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada 

por mim e todos os presentes. Diamantina, 16 de agosto de 2016. 

 

 

 


