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ATA 181 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE  20/04/2022 

A Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 

09h00min do dia 20 de abril de 2022, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada a Rua 

Coronel Caetano Mascarenhas, nº 44, no Bairro Rio Grande – Diamantina, sob a coordenação da Presidente do 

CMAS, Sra. Kátia Aparecida da Cruz Silva, estavam presentes através do aplicativo meet os conselheiros, Nágila 

Steffânia Costa, Adelaide Dias,  Aline Alcântara Guimaraes,  Marcos Vinicius Baracho, Roberta Leão Rezende 

Pires, Aparecida de Lourdes Almeida Souza,  Simone Santos,  Zulma Fernanda Santos Rocha e os 

conselheiros titulares  e seus respectivos suplentes AUSENTES nesta reunião:   TITULAR: Gilmar Antônio 

Costa e Matheus Barbosa Werneck,  Paulina Barbosa de Souza e Elmara Aparecida Medeiros , Valéria Alcântara 

Alexandre e  Daluz Edvania Pereira Marques,  Nádia Marina de Jesus Lopes e Cláudia das Graças Ferreira  e 

os, representantes das LPIs para Idoso. Demais participantes presentes Carina Cordeiro representante CASA 

LAR, Patrícia Vial representante do CER/HNSS, Luiz Eduardo representante da Entidade AJIR. A Sra.  Kátia 

Cruz Presidente do CMAS constatou a existência de quórum legal, para a presente sessão,  agradeceu a 

presença de todos e fez   a leitura da ata nº 180 de 10/03/2022 que foi aprovada pelos conselheiros presentes. A 

Presidente Passou a palavra para a Servidora Aparecida Diretora do SUAS que informou o seguinte: Primero 

sobre o Projeto  do Governo de Minhas Gerais em parceria com o município através da SMDS “Trajeto Modas 

que estão agilizando as maquinas; que não é um  projeto novo de confecções e sim um projeto que ira atender 

mulher vitimas de violência domestica com a intenção de  qualificar para geração de renda num período de 04 

meses pelo SENAC, com metodologias de empreendimentos de empresas que deu certo no mundo inteiro; que 

estão organizando a aquisição das maquinas já existentes no município, porem paradas por falta de recursos 

financeiros ou projetos.  Sobre o ACESSUAS TRABALHO, que houve uma paralisação de dois anos devido as 

restrições da Pandemia do COVI 19  em 2020 e 2021; que programa foi reprogramado para ser executado ate o 

ano de 2026 conforme as normas inseridas na Resolução CNAS conjunta com o  Ministério da Cidadania de 

número 40, de 23/11/2021; que o Plano de Ação do Projeto já está pronto para ser executado. Quanto ao 

CENTRO SOCIAL JARDIM DA SERRA será um espaço publico, que será utilizado como extensão das 

atividades do CRAS do Rio Grande e será inaugurado  no dia 12 de maio de 2022. Que existem projetos  

financiados pelo FMDCA em parceria com OSC e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer para serem 

executados nesse espaço. Continuando, informou que o  PROGRAMA REDE CUIDAR é uma proposta do 

Governo Estadual com ações de apoio do Serviço da Alta Complexidade do município; que o município já 

manifestou interesse através de Termo de Aceite; que serão repassados ao município o valor de R$115.000,00 

para o período de 18 meses; que serão beneficiadas ate 15 familias acolhedoras e ainda o pagamento do salario 

dos  técnicos. Ato continuo a Presidente passou para a próxima pauta sobre a DELIBERAÇÃO da revalidação 

anual das inscrições das entidades, serviços, programas e projetos no CMAS – apresentação das Entidades 

aprovadas e reprovadas, a Presidente informou que devera ser em uma  reunião extraordinária que será 

realizada no dia 28/04/2022 tendo em vista que o Parecer da Comissão não foi concluído, o que foi aprovado 

pelos conselheiros presentes.  Em seguida passou a palavra para Roberta Pires que apresentou o Plano de 

Serviço - Piso Mineiro Fixo referente ao ano de 2022, no valor de R$ 233.188,00, que foi aprovado pelos 

conselheiros presentes. A Titulo de informação, a Servidora Roberta Pires  informou que a SMDS recebeu do 

Programa Piso Mineiro o valor de R$105.540,00 em atraso referente ao ano de 2019 e que este recurso será 

destinado ao pagamento de 03 servidores do CREAS.  Ato continuo passou a palavra para Aparecida – Diretora 

do SUAS que apresentou sobre o processo de  Execução do Serviço de Convivência de forma indireta através 
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de parceria entre o município de Diamantina e a Sociedade Protetora da Infância – Unidade Vila das Meninas – 

VEM, no atendimento de até 100 crianças no valor de R$18,00 por criança atendida ao mês; que a SMDS está 

inicialmente organizado este tipo de parcerias com as entidades, uma vez que existe no município outras 

entidades que ofertam este tipo de atendimento para crianças e adolescentes no município; que um dos critérios 

para as entidades que tenham atendimento continuo, técnicos de nível superior. Diante do exposto a presidente 

colocou em votação e a proposta ora apresentada foi aprovada pelos conselheiros pressentes.   Em seguida a 

Presidente passou para a Roberta Pires  que presentou sobre o repasse para as famílias a beneficiadas pelo 

Programa Recupera Minas que foram desabrigadas ou desalojadas no período de 1º de dezembro de 2021 a 17 

de janeiro de 2022.  no valor total de R$ 62.604,00 para o atendimento de 52 pessoas inseridas em 14 familias, 

fixando  o valor de R$ 400,00 mensais para cada familia beneficiada,  em 03 parcelas a serem pagas nos meses 

de maio, junho e julho de 2022.  As familias beneficiadas foram a principio cadastradas pela Defesa Civil no 

Plano Emergencial no período chuvoso; que todas as familias estão cadastradas no CADUNICO, exceto uma. As 

familias beneficiadas são acompanhadas pelos CRAS de referencia, sendo 08 do CRAS do Bom Jesus, 02 do 

CRAS da Palha e 04  do CRAS do Rio Grande. Este recurso tem  por objetivo reparar o dano causadas a estas 

familias, reafirma a Secretária Sra Nágila, que sugere que a execução desse recurso seja acompanhado para 

que seja usado conforme o planejamento apresentado pelos CRAS junto as familias e diante do exposto os 

conselheiros presentes votaram favoravelmente sobre o Plano de  Execução do Programa Recupera 

Minas. Firmando ainda que a Comissão Permanente de financiamento, Prestação de Contas do FMAS e 

Orçamento da Assistência Social,( RESOLUÇÃO CMAS Nº204, de 10/03/2022) composta pela  Presidente: Ana 

Amélia da Silva Ávila (GOV), Relatora Ozânia Joaquina dos Reis (OSC) e Membro Marcos Vinicius 

Baracho(OSC), todos conselheiros do CMAS devem acompanhar a execução do Plano de Ação de cada Familia 

e emitir um Relatório no Final  do recurso em questão e apresentar ao CMAS em reunião ordinária. Não havendo 

mais nada para ser tratada, a Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos,  solicitou a 

lavratura da presente ata, que foi  lida e aprovada por todos os conselheiros presentes.  

 

Diamantina, 20 de abril de 2022. 

 

 

Presidente:  Kátia Aparecida da Cruz Silva 

 

 

 

 

 

 


