
 
 
Ata nº 62 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social

do mês de fevereiro de dois e mil e vinte

forma híbrida pela plataforma do 

Referência de Assistência Social –

de Minas/MG. Contamos com a presença de

Willian Amorim Rodrigues; Alex de Paulo Soares

Souza Arantes; Aparecida Ionice Ferreira 

coordenadora do CRAS. Neusa agradeceu a presença de todos (as). 

Secretaria Municipal de Educação indic

compor o Conselho Municipal de Assistência Social como suplente. Com a palavra Maria 

Ribeiro apresentou o Demonstrativo Físico Financeiro dos Recursos Federais Referente ao 

ano de 2020. A apresentação do d

para a compreensão dos conselheiros e conselheiras de assistência social.

documental do Demonstrativo, todos os conselheiros deliberaram pela aprovação.

foi apresentado o ofício nº 04/2022 a ser encaminhado à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social solicitando que a gestão apresente em todas as reuniões ordinárias 

do CMAS (Uma reunião mensal, às 2ª quartas

recursos da política de Assistência Social no município de Itaú de Minas/MG. 

nada mais para tratar, a presente 

presentes.  

 
 
 

da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. Ao 

de dois e mil e vinte e dois, às 08:30 horas, a reunião foi realizada 

plataforma do aplicativo Zoom e presencial nas dependências do Centro de 

– CRAS, Avenida Engenheiro Manoel Batista, 363, Centro, Itaú 

Contamos com a presença de Neusa de Oliveira Martins – Presidente do CMAS; 

Alex de Paulo Soares; Maria Pimenta de Jesus; Zacarias Gilberto de 

Aparecida Ionice Ferreira e da convidada Maria das Dores Sulino Ribeiro, 

agradeceu a presença de todos (as). Foi informado que 

Secretaria Municipal de Educação indicou Érika Christiane de Lima Sato Nassif Nunes para 

compor o Conselho Municipal de Assistência Social como suplente. Com a palavra Maria 

Ribeiro apresentou o Demonstrativo Físico Financeiro dos Recursos Federais Referente ao 

ano de 2020. A apresentação do demonstrativo foi de forma didática e com linguagem cidadã 

para a compreensão dos conselheiros e conselheiras de assistência social. 

documental do Demonstrativo, todos os conselheiros deliberaram pela aprovação.

ofício nº 04/2022 a ser encaminhado à Secretaria Municipal de 

solicitando que a gestão apresente em todas as reuniões ordinárias 

do CMAS (Uma reunião mensal, às 2ª quartas-feiras, às 08:30 horas, no CRAS), a aplicação dos 

política de Assistência Social no município de Itaú de Minas/MG. 

nada mais para tratar, a presente ata foi encerrada e segue assinada por todos os membros 

 

Ao nono dia nove 

a reunião foi realizada de 

dependências do Centro de 

CRAS, Avenida Engenheiro Manoel Batista, 363, Centro, Itaú 

Presidente do CMAS; 

Zacarias Gilberto de 

Maria das Dores Sulino Ribeiro, 

Foi informado que a 

ou Érika Christiane de Lima Sato Nassif Nunes para 

compor o Conselho Municipal de Assistência Social como suplente. Com a palavra Maria 

Ribeiro apresentou o Demonstrativo Físico Financeiro dos Recursos Federais Referente ao 

emonstrativo foi de forma didática e com linguagem cidadã 

 Após a análise 

documental do Demonstrativo, todos os conselheiros deliberaram pela aprovação. Em seguida 

ofício nº 04/2022 a ser encaminhado à Secretaria Municipal de 

solicitando que a gestão apresente em todas as reuniões ordinárias 

feiras, às 08:30 horas, no CRAS), a aplicação dos 

política de Assistência Social no município de Itaú de Minas/MG. Não havendo 

ta foi encerrada e segue assinada por todos os membros 


