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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA do CMAS
ATA Nº. 169ª, de 08/07/2021

Os Conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social do município de Diamantina reuniram-se no dia
08 de Julho de 2021, às 09h00min via internet, através do aplicativo meet no celular, sob a coordenação da
Presidente do CMAS, Sra. Kátia Aparecida Cruz Silva, com os seguintes conselheiros presentes: Roberta Faria
de Azevedo e Aguilar, Simone Santana, Maria de Lourdes Carvalho, Aline Alcântara Guimarães, Fernanda
Rocha Santos, Ivanete de Cassia Correa Faria, Marcos Vinicius e demais participantes: Luciana Pascoal,
Carina Cordeiro e Glaucia Bento. Após a constatação de quórum legal, a presidente agradecendo a presença
de todos colocou para deliberação e aprovação a Ata 168 que foi aprovada pelos conselheiros
presentes. Em seguida a Presidente informou sobre a 13ª. Conferência Municipal de Assistência Social a ser
realizada no dia 19/08/2021, enfatizou sobre a realização e participação dos conselheiros e seus convidados
nas pré- conferencias que serão realizadas nos territórios dos CRAS por meio do aplicativo meet e participação
conforme o cadastro dos telefones dos usuários da rede socioassistenciais. Em seguida a Presidente passou a
palavra para a Roberta Aguilar Diretora do SUAS para deliberar a segunda e terceira pauta. A Sra Roberta
apresentou o Plano de Serviço do Recurso Estadual - Piso Mineiro para o ano de 2021 que foi aprovado
pelos conselheiros presentes. Logo em seguida também foi apresentado a reprogramação do recurso
Piso Mineiro de 2020 conforme o Decreto Nº00164/2021 de 18 de março de 2021 referente a um valor de
R$5.000,00( cinco mil) a ser gasto com material de consumo, especificamente na compra de aquisição
de sacolas para separar e entregar os produtos da agricultura familiar e destiná-los às famílias em situação de
vulnerabilidade social referenciadas nos CRAS e acompanhadas através do PAIF, conforme o Programa de
Aquisição de Alimentos- PAA que é um programa do Governo Federal executado pelo Ministério da Cidadania
que tem como objetivo promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar. Nestes termos, o
programa compra alimentos produzidos por agricultores familiares e os destinan às pessoas em situação de
insegurança alimentar e nutricional. A aquisição de sacolas para a finalidade supracitada foi aprovada
pelos Conselheiros presentes. E não havendo mais nada a ser tratado a presidente encerrou a reunião
agradecendo mais uma vez a presença de todos, e eu Aline Alcântara Guimarães segunda secretaria do
CMAS, lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelos conselheiros presentes. Diamantina, 08 de
julho de 2021.
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