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104ª Ata Reunião Ordinária do CMAS  

Gestão 2016-2018 

 

Aos seis dias do mês de outubro 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;   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,  e a assistente social conselheira suplente a Sra. Laís Kelly 

Soares Alves, a coordenadora do CRAS Palha Sra. Kelly Cristine Tameirão,  a assistente 

social Roberta Faria de Azevedo Aguilar; a Coordenadora do CRAS Rio Grande Sra. Maria 

Batista Campos,  assistente social e conselheira do CMAS a SRa. 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 Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a existência de quórum e 

agradecendo a presença de todos. A Sra. Presidente relatou os informes sobre a Assembléia 

da Implantação do Conselho do Idoso e que ficou decidido entre os representantes das 

entidades que será feito um novo projeto de lei e reestruturação do CMI, com todas as 

representações de entidades que foi deliberadas na Assembleia geral, já foi enviado ao 

prefeito para ser apreciado pela Câmara Municipal; ressaltou que será implantado todos os 

conselhos de direitos e de políticas do SUAS na SMDS. A coordenadora do CRAS da Palha 

perguntou se existe o Conselho de Promoção da Igualdade Racial, o que a Presidente falou 

que existe uma coordenadoria na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, falou também 

sobre os outros conselhos que irão implantar inclusive da Mulher e que a Diretoria do SUAS 

junto com a Nancy foi encaminhado uma proposta de projeto de Lei para apreciação neste 

sentido. Ficou registrado também sobre as respostas do CENSO SUAS/2016 e aprovado 
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pelos conselheiros do CMAS presentes, a presidente agradeceu a participação de todos os  

conselheiros neste processo, com muito empenho, reafirmou da importância do CENSO 

SUAS, que no Sistema tem ainda registrado cinco CRAS referenciado e dois dos CRAS não 

estão regulamentados, só tem legalizado três CRAS, (Palha, Rio Grande e Bom Jesus) e nos 

distrito os serviços são ofertados através  do SCFV, até mesmo pela estrutura e pelo fato de 

ter apenas um educador social em cada instrumento de distrito. Continuou ainda explicando 

que para caracterizar um equipamento de CRAS é exigido pela tipificação um coordenador e 

uma equipe completa e ainda uma estrutura física única de um CRAS; a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, explicou a resposta da SEDESE sobre essa situação 

;que só poderá retificar no Sistema depois das informações do CENSO SUAS/2016, 

justificando esses 03 ( três) CRAS;  foi lido pela presidente o ofício encaminhado no dia 22 

de Agosto de 2016 para a SEDESE para supressão no Sistema de Monitoramento e 

Informação, os CRAS III e CRAS IV.  A Sra Leana Rabelo, Secretária SMDS, explicou que 

todas as despesas eram pagas pela prefeitura, e que a parte de agora pode ser pelo 

Recurso do SUAS, gratificações, encargos sociais, etc. Informou ainda que depois do 

CENSO SUAS/2016, o recurso do SUAS pode ser utilizado nos CRAS referenciados. Sra 

Presidente passou para a comissão apresentar o novo Regimento Interno que foi aprovado 

por todos os conselheiros presentes. A Secretária informou ainda sobre a capacitação da 

SEDESE, que será no dia 26 de Outubro/2016, e fez o convite as Coordenadoras dos CRAS, 

CREAS,  EPIL, VEM e AJIR; que a capacitação será  ministradas pela SEDESE, que irá 

expondo sobre os recursos do PAIF, PAEF, SCFV. Dentro dos informes foi relatado pela 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Sra. Leana Rabelo que o SCFV do PETI os 

recursos financeiros das ações estratégias do PETI são carimbado e não pode ser gasto 

com alimentação, o município elaborou um Plano Estratégico que está sendo avaliado pela 

SEDESE, para ser aprovado. A presidente colocou mais uma vez sobre as normas para as 

entidades inscreverem no CMAS, que estão prevista no Anexo II, da resolução 002/2016 do 

CMAS a Resolução do CNAS; Em seguida foi colocado pela presidente sobre o momento 

crítico que o município está vivendo, o que tem prejudicado todos os setores, inclusive, na 

contratação de pessoal, já solicitamos por inúmeras vezes enquanto diretora do SUAS na 
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SMDS a contratação dos educadores sociais de Extração, Conselheiro Mata, Sopa, Guinda, 

Maria Nunes; que a situação nos distritos enquanto a aplicabilidade das políticas do SUAS 

está  cada dia mais difícil este trabalho, a SMDS, tem ficado em falta junto com os CRAS e 

os SCFV, devido à falta de pessoal, (educador Social, motorista e técnicos);  Foi explicado 

também pela Secretária Municipal sobre o Programa Jovem Aprendiz que tem um contrato 

da Rede Cidadã e que as indicações dos jovens são do público usuários dos CRAS e CREAS, 

que hoje tem 32 adolescentes cadastrados e quem paga os jovens é o município de 

Diamantina, porque não tivemos apoio da sociedade. Em seguida a presidente falou sobre o 

Conselho Municipal de Economia Solidária, da primeira mesa de Diretora empossada, onde 

relatou que fará um ofício de agradecimento pela iniciativa. A representante, Sra. Carina da 

CASA LAR, usou da palavra relatando suas dificuldades diante a entidade, que fechará a 

casa até dia 30 de Outubro de 2016, devido às condições financeiras, e se não quitar as 

dívidas que estão hoje aproximadamente  em R$45.000,00; que a casa abriga crianças dos 

municípios da Comarca de Diamantina, mas que o município de Diamantina está em dia 

com a casa; e que quanto as crianças de Diamantina são três crianças que  não tem 

condições de voltar ao seio familiar devido as condições das famílias; de Datas são quatro 

crianças e três crianças de Felício dos Santos. A Presidente argumentou sobre o 

planejamento orçamentário para a nova gestão; a presidente informou que o Conselho 

Nacional encaminhou um e-mail, para ficarmos atentos sobre as proposta da  LDO para a 

SMDS. E 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 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, 06 de 

Outubro de 2016. 

 

 

 


