
 
 

Ata nº 71 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social

do mês de agosto de dois e mil e vinte

forma híbrida, online, através do aplicativo 

do Centro de Referência de Assistência Social 

Batista, 363, Centro, Itaú de Minas/MG

Martins – Presidente do CMAS;

Aparecida Ionice Ferreira; Icleia Maria de Souza Paiva; S

Pimenta e Dora Maria Sulino Ribeiro, coordenadora do CRAS. 

presença de todos (as). Importa ressaltar que Sintia está repre

Integração Social – CHAME, como titular, Decreto nº 1.807, 14 de julho de 2022. 

palavra Dora apresentou os saldos bancários disponíveis para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, referente ao mês de 

trinta e um de julho de dois mil e vinte e dois: s

Social Básica: R$43.629,11; Bloco GSUAS: R$12.089,13; Bloco GBF (Gestão do Bolsa 

Família): R$35.820,75; IGD PAB (Programa Auxílio Brasil): R$2

que após uma reunião com o setor jurídico da prefeitura, planeja contratar uma 

assistente social utilizando os recursos dos blocos GBP e PAB exclusivamente para o 

setor de Cadastro Único. A coordenadora do CRAS relatou que há disponí

SUAS, 3%  para CMAS, tais recursos devem contribuir para o financiamento da execução 

das atividades de participação e controle social. 

presente reunião foi encerrada e 

 
 

inária do Conselho Municipal de Assistência Social.

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

online, através do aplicativo Google Meet, e presencial nas dependências 

do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, sito Avenida Engenheiro Manoel 

Batista, 363, Centro, Itaú de Minas/MG. Contamos com a presença de Neusa de Oliveira 

Presidente do CMAS; Alex de Paulo Soares; Zacarias Gilberto de Souza Arantes; 

Icleia Maria de Souza Paiva; Sintia Aparecida Amorim 

Sulino Ribeiro, coordenadora do CRAS. Neusa 

Importa ressaltar que Sintia está representando o Centro de 

CHAME, como titular, Decreto nº 1.807, 14 de julho de 2022. 

apresentou os saldos bancários disponíveis para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, referente ao mês de julho de 2022. Segue os saldos até o dia 

trinta e um de julho de dois mil e vinte e dois: saldo Piso Mineiro: R$14.339,86; Proteção 

Social Básica: R$43.629,11; Bloco GSUAS: R$12.089,13; Bloco GBF (Gestão do Bolsa 

Família): R$35.820,75; IGD PAB (Programa Auxílio Brasil): R$20.004,28. Dora relatou 

que após uma reunião com o setor jurídico da prefeitura, planeja contratar uma 

assistente social utilizando os recursos dos blocos GBP e PAB exclusivamente para o 

setor de Cadastro Único. A coordenadora do CRAS relatou que há disponí

CMAS, tais recursos devem contribuir para o financiamento da execução 

das atividades de participação e controle social. Não havendo nada mais para tratar, a 

foi encerrada e a ata segue assinada por todos os membros presentes. 

 

. Ao sexto dia 

a reunião foi realizada de 

nas dependências 

venida Engenheiro Manoel 

Neusa de Oliveira 

Zacarias Gilberto de Souza Arantes; 

Aparecida Amorim 

 agradeceu a 

sentando o Centro de 

CHAME, como titular, Decreto nº 1.807, 14 de julho de 2022. Com a 

apresentou os saldos bancários disponíveis para a Secretaria Municipal de 

ue os saldos até o dia 

aldo Piso Mineiro: R$14.339,86; Proteção 

Social Básica: R$43.629,11; Bloco GSUAS: R$12.089,13; Bloco GBF (Gestão do Bolsa 

. Dora relatou 

que após uma reunião com o setor jurídico da prefeitura, planeja contratar uma 

assistente social utilizando os recursos dos blocos GBP e PAB exclusivamente para o 

setor de Cadastro Único. A coordenadora do CRAS relatou que há disponível no IGD – 

CMAS, tais recursos devem contribuir para o financiamento da execução 

ão havendo nada mais para tratar, a 

segue assinada por todos os membros presentes.  


