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Ata nº 02/2021 

 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, ás 08:30 hs, foi realizada reunião 

ordinária virtual (através do Google MEET) do Conselho Municipal de Assistência Social 

para tratar dos seguintes assuntos: apresentação, discussão e deliberação do Plano Municipal 

de Assistência Social 2021 - 2024; apresentação do Plano Intersetorial do Programa Bolsa 

Família; apresentação da Proposta ADA – Alimentos – Portaria MC nº 618/2021; 

apresentação das Requisições de Declaração de Gratuidade das entidades e Atestado de 

Registros e assuntos gerais. A presidente do CMAS Iara cumprimentou a todos com as boas 

vindas. Inicialmente, o Secretário Executivo do Conselho apresentou o Plano Municipal de 

Assistência Social para o período de 2021 a 2024, que após deliberado, foi aprovado. 

Também, apresentou o Plano Intersetorial do Programa Bolsa Família que após deliberado foi 

aprovado. Foi apresentada a proposta ADA – Ação de Distribuição de alimentos do 

Ministério da Cidadania, conforme Portaria MC nº 618/2021, sendo que o Secretario 

Executivo declarou que o município providenciou toda a documentação e encaminhou no e-

mail disposto pelo MC. A adesão foi aprovada pelo Conselho. Também, foi apresentado as 

solicitações de Declaração de Gratuidade, bem como os Atestados de Registros das Entidades 

APAE e APAC. Também, Bruno explanou o papel do conselho na Política de Assistência 

Social e fez referencia à ação do Ministério Publico na qual estabelece ao município a 

obrigação da distribuição de entrega de cestas básicas para as famílias em situação de 

vulnerabilidade e com acompanhamento do CMAS. Rubia e Claudia, assistentes sociais dos 

serviços CREAS e CRAS explanaram sucintamente aos conselheiros como se deu a 

participação das mesmas no processo. Por fim, fez uso da palavra a conselheira Priscila, do 

segmento dos usuários que referiu-se a importância da participação no planejamento da 

política de assistência social. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 

02/2021. 
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