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115ª Ata 

Reunião Extraordinária do CMAS, de 12/06/2017 

Aos doze dias  do mês de junho do ano de 2017, 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 reunião da SMDS, em Diamantina/MG; com as presenças dos 

conselheiros, as coordenadoras do CRAS, representante da Secretaria Municipal Cultura, 

Turismo e Patrimônio, Sra. Lilian Franciele Rodrigues de Souza, representante da ONG , 

Michele Miranda  e que todas as presenças estão registradas no livro, devidamente 

assinadas. A presidente, Sra. Katia Cruz Silva, iniciou a reunião verificando a existência de 

quórum, colocando a ata 114 em discursão que foi aprovado por todos os presentes e 

agradeceu a presença de todos; Em seguida a Sra. Presidente leu os informes: ofício CMAS 

65/2017, de 05/06/2017, solicitando o pagamento das horas da Palestrante nas Pres 

Conferencias; ofício CMAS 67/2017,  informando a SMDS do prazo que o CMaS tem para 

deliberação do Plano de Ação da SMDS, para 2017; ofício CMAS 68/2017,  solicitando o 

setor competente a execução do Hino Nacional com montagem de fotos de Diamantina, 

Povoado e Distritos e das ações dos CRAS e CREAS para o evento 29/06/2017; ofício CMAS 

51/2017 oficializando a SMDS pela apresentação na Conferência de um planejamento para 

os 04 ( quatro) anos de governo; ofício CMAS 38/2017, de 24/04/2017,  solicitando os 

lanches para das Pres Conferencias; ofício CMAS 67/2017,  informando a SMDS do prazo 

que o CAMS tem para deliberação do Plano de Ação da SMDS, para 2017;  ofício CMAS 

40/2017, de 09/05/2017, solicitando a Secretaria Municipal de Saúde, 02 banner e 02 faixas 

para a  XI Conferência Municipal da Assistência Social;  ofício CMAS 44/2017, de 

09/05/2017, solicitando da ASCOM a arte de todo material da  XI Conferência Municipal da 

Assistência Social; ofício CMAS 71/2017, de 07/06/2017, agradecendo ao Conselho 

Municipal de Saúde pela doação de 02 banners para a da  XI Conferência Municipal da 

Assistência Social; ofício CMAS 70/2017, de 07/06/2017, solicitando SMDS, a confecção de 

10 camisetas para o grupo “ Os meninos de Inhaí” para  XI Conferência Municipal da 

Assistência Social; A Sra.  Presidente colocou em discursão o parecer da Comissão sobre o 
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Plano de Ação de 2017, porém não foi observado se o mesmo estão em consonância com o 

Plano de Assistência Social do município e os demais instrumentos de planejamento, o que  

foi  aprovado com ressalva. A Sra.  Presidente colocou em discursão o termo de aceite 

sobre a repactuação de Metas do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do 

Trabalho – Programa Acessuas, que foi aprovado por todos os presentes. Quanto a este 

programa, a Conselheira Ana Amélia colocou para a apreciação de todos, que colocassem 

em discursão que os cursos deveriam ter uma porcentagem para o público de bolsa família 

e do público dos distritos que ainda não foram contemplados, como: Sopa, Guinda, 

Conselheiro Mata e Extração, o que foi aprovado por todos os presentes. Na sequência,  

Ana Amélia  informou  sua preocupação para os demais conselheiros com a atual situação 

dos usuários dos distritos e povoados, devido ter apenas uma educadora na equipe volante, 

ficando humanamente impossível a execução dos serviços que são referenciados no CRAS 

(SCFV e PAIF); ressaltou também sua preocupação quanto ao perfil dos técnicos a serem 

contratados  para atendimento nos distritos e povoados, justificando que é  necessário um 

profissional com disponibilidade, comprometimento, experiência na área, justificando que  o 

atendimento em distritos e povoados demanda de muita experiência e capacitação 

específica. Completou ainda que, os outros profissionais da rede intersetoriais procuram a 

equipe dos CRAS em busca de respostas de situações comuns, ficando impossível atende 

los, pela falta de profissionais nos CRAS do Rio Grande, Palha e Bom Jesus, o que impede 

de responder as demandas, tornando a equipe que ali se encontra desmotivada. Com a 

palavra, a educadora itinerante, Sra. Juliana, informou que ficou uma semana no Cras do 

Bom Jesus para atendimento, quando retornou ao Cras do Rio Grande encontrou uma 

grande demande de informativos do BPC para preenchimento acumulado dos distritos de 

Senador Mourão, Planalto de Minas e Desembargador Otoni, concluiu que deste modo, 

estamos desvestindo um santo para cobrir outro e o serviço está ficando comprometido. A 

Conselheira Lilian afirmou que é preciso colocar está demanda para a SMDS, pois enquanto 

o CRAS do Rio Grande estiver dando jeitinho o problema não será resolvido. Em seguida a 

Presidente concedeu a palavra para a coordenadora do CRAS do Rio Grande, Maria Batista, 

que explicou que já enviou essa demanda para a Secretária Sra. Maria do Carmo, porém 
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até a presente data ainda não obtiveram respostas. Falou também que existe muita 

demanda do Cras do Bom Jesus que estão indo para o Cras do Rio Grande por falta de 

equipe técnica neste equipamento. Segundo a Coordenadora do Cras do Bom Jesus, a 

equipe está incompleta a mais de 06 meses, a assistente social, Sra. Lais  está de licença 

maternidade até hoje sem substituição, e a educadora social, Sra. Viviane também está 

com problemas de Saúde, e tem dias que fica no CRAS só ela e a Flávia psicóloga, a 

situação está  gerando muito serviço e não estão conseguindo atender de forma adequada 

pois ela não pode fazer o serviço de um assistente social;  Usando a  palavra, a 

coordenadora do Cras do Rio Grande, explicou que não estavam viajando desde  outubro 

de 2016  em cumprimento ao Decreto de Contenção de Despesas por falta de recurso e se 

no momento volte essa rotina de atendimento aos Distritos e povoados a equipe está 

incompleta. Com a palavra, a coordenadora do Cras do Bom Jesus, informou que está com 

a equipe incompleta e só tem mulheres o que deixa fragilizada humanamente quanto a 

segurança pessoal no local de. Segundo as coordenadoras dos CRAS é preciso formalizar 

junto a Secretaria a contratação de serviços gerais, pois todos tem muitas atribuições a 

fazer, ficando a equipe sobrecarregada. A Presidente do Conselho, informou que irá solicitar 

esclarecimento dos fatos. E nada mais havendo a ser tratado a presidente Kátia Aparecida 

da Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, eu 

secretária executiva, Denise Amador dos Santos, secretariei está reunião, tendo em vista a 

ausência da secretária executiva do CMAS, lavrei a presente ata, que depois de lida e 

aprovada será assinada por mim e todos os presentes. Diamantina, 12 de Junho de 2017. 

 

 

 

 


