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ATA 186 ª da REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS, DE  11/08/2022 

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 09:00 hs do dia 11 de 

Agosto de 2022, na Sala dos Conselhos, 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 seguintes conselheiros, Ana Amélia da Silva Ávila, Zulma 

Fernanda Santos Rocha, Paulina Barbosa de Souza, Aparecida de Lourdes Almeida Souza, Nágila Steffânia 

Costa, Marcos Vinicius Baracho, Roberta Rezende Leão Pires, Simone do Rosário Santana, constatando 

a existência de quórum legal  e deixando registrado os conselheiros ausentes nesta reunião:  Gilmar 

Antônio Costa e Matheus Barbosa Werneck, Valéria Alcântara Alexandre e  Daluz Edvania Pereira Marques,  

Nádia Marina de Jesus Lopes e Cláudia das Graças Ferreira, registrando ainda a presença dos demais 

participantes Debora Maria Fernandes Rocha  Coordenadora do ACESSUAS TRABALHO, Ivanete Corrêa 

Faria(SMDS), Patrícia Vial (CER), Carina Cordeiro Silva Porto (CASA LAR). A Presidente iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos e solicitou da Sra. Ana Amélia da Silva Ávila, Secretária do CMAS a leitura 

da ata nº 185 de 07/07/2022 que foi aprovada pelos conselheiros presentes. Passando para a próxima 

pauta, a Presidente passou a palavra para a Sra. Aparecida Diretora do SUAS, uma vez que a Coordenadora 

do Programa ACESSUAS TRABALHO, estava online, mas sua internet estava ruim, continuando com a 

pauta da reunião. Ela informou que o referido Programa  está sendo executado no município de Diamantina 

no distrito de Senador Mourão; que o mesmo acontece de forma complementar aos trabalhos no CRAS, 

com recurso próprio da Prefeitura; que tem uma resolução que regulamenta a sua execução até 2026, com 

meta a cumprir de 900 atendimentos; que tem a participação e aceitação da maioria da população do distrito 

de Senador Mourão; que a Coordenação do Programa já está articulando também ações no distrito de 

Desembargador Ottoni  e Planalto de Minas. Os grupos formados estão com rendimento acima do espero; 

que o programa tem o principal objetivo orientar seus usuários para mundo do trabalho, geração de renda 

através de oficinas. A Coordenadora Débora conseguiu acessar a reunião online, e acrescentou as 

informações sobre o programa ACESSUAS TRABALHO, enfatizando o quanto está sendo gratificante e a 

aceitação dos usuários. Ato continuo, a presidente apresentou a seguinte pauta sobre o pagamento dos 

Benefícios eventuais passou a palavra para Diretora do SUAS, que apresentou uma proposta de alteração, 

no número IV, do artigo 14º, da Resolução CMAS nº 104/2018. Explicou que a artigo 2º da lei Municipal nº. 

3902, de 18 de dezembro de 2015, foi alterado pelo Artigo 12º da   lei nº 3700, de 30 de dezembro de 2011, 

que regulamenta o valor do Benefício Eventual referente ao auxilio natalidade, que mesmo com está 

alteração na lei, há dúvidas sobre a aplicação de forma imparcial e sem distorção, a primeira fixa 12 unidades 

Fiscais do município a ser concedido a partir do sétimo mês de gestação e a segunda que altera a primeira, 

fixa em até 12 unidades ficais do município. Neste termos a gestão da SMDS propõem que o valor a ser 

pago para o AUXILIO NATALIDADE seja repassado ao beneficiário em 06 parcelas no valor de 10 unidades 

ficais, uma vez que a demanda para este tipo de auxilio aumentou consideravelmente no município e a 

gestão está tendo dificuldades em atender. Justificou, que esta proposta não extrapola a regulamentação 

da lei municipal em vigor, porque respeita a fixação de até 12 unidades fiscais do município.  A presidente 
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Katia complementou que considerava importante acrescentar ainda no texto da resolução a ser alterada, 

que os benefícios a ser liberados devem constar o parecer do técnico do CRAS e CREAS. A Aparecida 

enfatizou ainda que é necessário que a gestão providencie a atualizar da lei 3.700/2011, uma vez que esta 

proporção de ¼ (um quarto) do salário já foi alterado a nível nacional e precisa ser atualizado no município. 

Com relação a proposta de alteração da forma de pagamento do auxílio natalidade, todas as dúvidas foram 

dirimidas e os conselheiros presentes aprovaram a alteração do número IV do & 1º, do artigo 14 da 

Resolução CMAS nº. 104/2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:  IV-  Em pecúnia, cujo 

valor de referência do auxílio natalidade será de até 10 (dez) unidades fiscais do município - UFM, 

podendo ser parcelado em até 6 (seis) meses mediante apresentação do parecer técnico da equipe 

do CRAS ou CREAS.  Ato Continuo, foi aprovado ainda que a concessão do benefício eventual de 

aluguel social, que o mesmo será concedido em até seis meses, havendo necessidade de 

prorrogação, os técnicos deverão apresentar novo Parecer da nova avaliação. A secretaria Ana Amélia 

fez a proposta de uma reunião técnica para alinhar as informações sobre o prontuário SUAS. A Diretora 

Aparecida agradeceu a todos pelo acolhimento e parcerias pelo tempo que passou na secretaria, informando 

que está saindo da Diretoria do SUAS uma vez que foi aprovada no Concurso e irá atuar como Assistente 

Social no CREAS Regional. A Presidente Kátia Cruz em nome do CMAS agradeceu e teceu elogios por sua 

atuação frente a Diretoria do SUAS, na coordenação do CRAS do Rio Grande e como Assistente Social do 

CREAS Municipal.  Não havendo nada mais a ser tratado, a Presidente encerrou a reunião agradecendo a 

presença de todos, e eu Ana Amélia da Silva Ávila, secretária do CMAS, lavrei a presente ata, que lida foi 

aprovada por todos os conselheiros presentes. Diamantina, 12 de Maio de 2022. 
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