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ATA  125ª  

Reunião Ordinária do CMAS  

Aos trinta e um dia  do mês de janeiro do ano de 2018, as 14:30 horas, realizou-se a 

reunião ordinária do CMAS, na sala de Reuniões, situada a Rua Glória, 132, 2º andar; As 

presenças dos conselheiros e demais participantes que suas assinaturas estão devidamente 

registradas no livro de presença deste CMAS.A Sra. Presidente Kátia Cruz Silva, iniciou a 

reunião verificando a existência de quórum e agradecendo a presença de todos, em seguida 

apresentou os informes e colocou a Ata 124 em discursão e aprovação e a mesma foi 

aprovada por todos os conselheiros presentes. E seguidamente apresentaram: CRAS da 

Palha, o Relatório Anual 2017, pela psicóloga Ana Claudia Sá, onde explicou os seguintes 

serviços prestados: número do Fluxo de Atendimento generalizado ( dados oriundos da 

recepção do período 10/01/17 até 10/12/17, quantidade de atendimento solicitados pelos 

usuários, dados referentes aos atendimentos do Programa Bolsa Família, dados referentes 

aos atendimentos da Assistência Social,dados referentes aos atendimentos das  Psicólogas, 

Média de frequência dos usuários nos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – SCFV, dados referentes às atividades desenvolvidas à SCFV- Grupo: 

Preparando para o amanhã, Grupo: Encontro de gerações, Grupo: Preparando para um dia 

melhor, Grupo do Projovem; Pontos Positivos: Realização das Conferências;Projetos em 

parceria com a UFVJM, Parcerias com a Polícia Militar, Zoonoses, trotão solidário, bandas e 

CREA (cestas básicas e doações); varal solidário.Projeto Sementes presentes (Covão, 

Algodoeiro, São João da Chapada, Quartel Indaiá, Vau, Conselheiro Mata) – plantio de 

milho, feijão e sorgo – apoio técnico da EMATER; famílias selecionadas através do Cadastro 

Único; Pontos Negativos: Apenas uma assistente social atendendo sede e distritos durante 

10 meses e até o presente momento;Escassez de material para realizações de oficinas;Falta 

de lanche para os grupos do SCFV;Dificuldade em executar os atendimentos nos distritos, 

devido a ausência de carro e/ou motorista;Benefícios eventuais não liberados e o Plano de 

ação para 2018;Demandas para 2018: Capacitações para os profissionais do CRAS, de 

preferência na modalidade presencial, visando a melhoria dos serviços prestados.  
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Garantir aos moradores dos distritos e povoados acesso à política da Assistência Social, 

sendo que em 2017 o trabalho da equipe volante foi prejudicado por falta de carro e 

motorista, ficando essas localidades desprovidas dos atendimentos ofertados pelo 

CRAS.Garantia de recursos materiais e humanos, para que o serviço não seja prejudicado e 

no caso dos grupos de SCFV, que não aconteça evasão de usuários conforme aconteceu em 

2017. Ato contínuo foi apresentado o Cras Bom Jesus, pela psicóloga Flávia Reis Coelho, 

onde explicou sobre os seguintes pontos: território, a equipe , o trabalho desenvolvido, 

fluxo de atendimento de Janeiro a Dezembro,Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos – SCFV Bom Jesus/ Mendanha, ações realizadas durante o ano 2017, pré 

planejamento 2018. Finalizando as apresentações osenhor Luis Carlos Ferreira e Marcos 

Vinícius Baracho apresentarama InstituiçãoEpil, a cujo tema é “Formar para transformar”, 

onde está sendo ofertado o tempo integral para 80 alunos da Escola Estadual Mandacaru, 

oferecendo oficinas pedagógicas e de artesanato. Falaram sobre a possibilidade de inclusão 

de mais alunos, desde que, tenha a parceria com o Secretário Municipal de Educação para 

o transporte, pois tem várias demandas de outros bairros para esse serviço. Reuniões 

periódicas com a rede municipal, visando unificar os atendimentos, haja visto que os 

sujeitos atendidos são praticamente os mesmos em todos os órgãos. Enfatizou que meta da 

entidade para 2018 é a contratação de um psicólogo.Todas as apresentações das ações de 

2017 e planejamento para o ano de 2018 das entidades e Serviços , foram aprovados pelos 

conselheiros presentes.Nada mais havendo a ser tratado, a presidente Kátia Aparecida da 

Cruz Silva, encerrou a reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos e informou 

que o CREAS e o Conselho Tutelar, fará a apresentação na próxima reunião a ser 

agendada.Eu,  Denise Amador,  secretariei está reunião, lavrei a presente ata, que depois 

de lida foi aprovadapor todosos conselheiros presentes. Diamantina, 31 de Janeiro de 2018. 

 


