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REUNIÃO ORDINÁRIA do CMAS
ATA Nº. 165ª, de 26/03/2021

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniu-se às 10h00min do dia 26
de março de 2021, por videoconferência, sob a coordenação da Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida
Cruz Silva. Participaram da reunião por videoconferência Aline Alcântara Guimarães, Paulina Barbosa de
Souza, Carina Cordeiro Silva Porto, Elmara Aparecida Medeiros, Fernanda Rocha Santos, Roberta Faria de
Azevedo e Aguilar, Simone do Rosário Santana, Glaucia Aparecida Bento, Ivanete de Cassia Correa Faria,
Adriana Regina Santos, Ana Maria Santos Rocha (gestão do Cadastro Único) e a Secretária de
Desenvolvimento Social a Sra. Nágila Steffânia Costa. Após a verificação de quórum legal, a presidente
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os participantes e salientou a importância de estarmos
reunindo neste momento de restrições devido a Pandemia do COVID 19; que recentemente recebeu um
ofício do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS que mencionava a importância dos conselhos se
reunirem, mesmo que seja on-line, para não deixar que as demandas da assistência social fiquem ociosas,
sem resposta do Conselho; que nesse momento, mais que nunca, o conselho tem que fazer o seu papel.
Também informou sobre a programação para realização da conferência municipal, que o período é de
03/05/2021 a 31/08/2021 que devemos indicar 6 representantes para a conferência estadual e deixou a
seguinte pergunta para os conselheiros; (Como iremos realizar essa conferência mediante a pandemia?).
Dando sequência a secretária Adriana fez a leitura da ata 164, que após a leitura, a senhora Nágila, se
referindo a ata, informou que teve que interromper as visitas às entidades devido a pandemia, mas que tão
logo a “Onda Roxa” passe, vai retomar as visitas para concluir o levantamento junto às entidades. A ATA
164 foi aprovada por todos os presentes. Passando para o item 2 da pauta foi apresentado o Termo de
Aceite entre o Ministério da Cidadania e o Município de Diamantina com o objetivo de adquirir alimentos
para distribuição de caráter emergencial - destinada às famílias em situação de insegurança alimentar e
nutricional, residentes em localidades com declaração de situação de emergência ou estado de calamidade
pública, reconhecidos pelo Governo Federal. A Sra. Nágila expos que a média da demanda da oferta de
alimentos no município em 2019 era de 137 cestas básicas, em 2020 a média de famílias atendidas por
essas cesta passou para 200. Informou ainda, que a demanda está crescente e que isso já era previsto
desde janeiro de 2021. Ressaltou que a premissa da assistência social é garantir o direito de segurança
alimentar e nutricional para essas famílias em vulnerabilidade, por pelo menos mais 5 meses. Que solicitou
aos CRAS que fizessem o cadastramento destas famílias que estão em situação de vulnerabilidade e que
de acordo com o levantamento a demanda será de 1.018 cestas. Sugeriu ainda fazer um apanhado de
todas as entidades que estão ofertando cestas básicas, unir-se a essas entidades para fazer uma
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distribuição mais justa. Roberta informou que a solicitação do uso do restante dos recursos das portarias
173, 378 e 369 já foi enviada para a câmara e que já foi aprovada. Após o exposto, o Termo de Aceite
entre o Ministério da Cidadania e o Município de Diamantina foi posto em votação e aprovado por
todos os presentes. A 3ª pauta, também apresentada pela Ana Maria, trata-se de autorização para
incinerar ou triturar os documentos referentes a cadastros físicos e avulsos do Setor do Cadastro Único /
PBF - referentes aos anos anteriores à Janeiro de 2016, solicitou ainda a presença de mais 2 conselheiros
para acompanhá-la no descarte desses documentos. Kátia e Aline se dispuseram a acompanhar. Colocado
em votação, fica autorizado a trituração dos documentos do Cadastro Único / PBF - referentes aos
anos anteriores à Janeiro de 2016. E não havendo mais nada para ser tratado a presidente encerrou a
presente reunião agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu Adriana Regina Santos secretariei
está reunião e lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada por todos os conselheiros presentes.
Diamantina, 26 de março de 2021.

Kátia Aparecida Cruz Silva
Presidente do C.M.A.S.

Adriana Regina Santos
Secretária do C.M.A.S.

