
 
Ata nº 63 da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social

sexto dia mês de março de dois e mil e vinte

forma híbrida pela plataforma do 

de Referência de Assistência Social 

Itaú de Minas/MG. Contamos com a presença de

CMAS; Willian Amorim Rodrigues; 

Marcella Luíza Astolfo de Carvalho 

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

apresentou a prestação de contas do

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social referentes aos 

2022. Maria Ribeiro que o recurso Piso Mineiro tem em conta até a data 28/02/2022, 

R$15.081,57 (quinze mil e oitenta e um reais 

na Escola contém até a data 28/02/2022 o valor de R$16.04,93 (Dezesseis mil e quatro reais 

e noventa e três centavos); O valor referente ao Bloco Bolsa Família contém até a data de 

28/02/2022, R$31.453,30 (Trint

centavos); O Bloco IGD – SUAS contém até a data 28/02/2022 o valor de R$6.567,11 (Seis 

mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos); O Bloco Proteção Social Básica 

contém até a data 28/02/2022 o valor R$

um centavos); Fundo para a APAE

financeiro não  ofertado no CRAS

setenta e um centavos); Recurso Covid 

valor R$84.305,37 (Oitenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta e sete centavos), 

sobre este recurso financeiro, Maria Ribeiro relatou que é destinado exclusivamente ao 

acolhimento de pessoas em hotéis ou pagamento de alugueis de residência para pessoas em 

situação de rua, porém atualmente a secretaria não vê necessidade de gasto deste recurso; 

Recurso Covid SUAS – Alimento, até a data 28/02/2022 contém R$5,23 (Cinco reais e vinte e

três centavos); Recurso para compra de 

(exemplo: máscara, viseira, álcool em gel)

28/02/2022 R$60,84 (Sessenta reais e oitenta e quatro centavos); Recurso Portaria 162 

(custo e manutenção) até a data 28/02/2022 contém o valor R$3.032,04 (Três mil e trinta e 

dois reais e quatro centavos); Fundo Estadual de Assistência Social para combate à COVID

19, até a data 28/02/2022, contém o valor R$10.371,98 (Dez mil, trezentos e se

reais e noventa e oito centavos). Após a análise da prestação de contas, todos os conselheiros 

deliberaram pela aprovação. Em seguida foi apre

Destinação de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Lucas Gonzalez 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

R$100.000,00 (Cem mil reais) e após a análise desta indicação, todos os conselheiros 

deliberaram pela aprovação. Na sequência foram apresentadas 

inária do Conselho Municipal de Assistência Social

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 Referência de Assistência Social – CRAS, Avenida Engenheiro Manoel Batista, 363, Centro, 

Contamos com a presença de Neusa de Oliveira Martins – 

Willian Amorim Rodrigues; Alex de Paulo Soares; Eliana Rodrigues de Souza Borges; 

Marcella Luíza Astolfo de Carvalho e da convidada Maria D. D. S. Ribeiro, coordenadora do 

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

a prestação de contas do demonstrativo físico financeiro dos repasses à 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social referentes aos meses janeiro e fe

2022. Maria Ribeiro que o recurso Piso Mineiro tem em conta até a data 28/02/2022, 

R$15.081,57 (quinze mil e oitenta e um reais e cinqüenta e sete centavos); O Programa BPC 

na Escola contém até a data 28/02/2022 o valor de R$16.04,93 (Dezesseis mil e quatro reais 

e noventa e três centavos); O valor referente ao Bloco Bolsa Família contém até a data de 

28/02/2022, R$31.453,30 (Trinta e um mil,  quatrocentos e cinqüenta e três e trinta 

SUAS contém até a data 28/02/2022 o valor de R$6.567,11 (Seis 

mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos); O Bloco Proteção Social Básica 

22 o valor R$101.04,27 (Cento e um mil, quatro reais e vinte e 

um centavos); Fundo para a APAE (referente ao serviço de proteção especial

financeiro não  ofertado no CRAS) até a data 28/02/2022 R$34,71 (Trinta e quatro reais e 

; Recurso Covid – SUAS Acolhimento contém até a data 28/02/2022

R$84.305,37 (Oitenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta e sete centavos), 

sobre este recurso financeiro, Maria Ribeiro relatou que é destinado exclusivamente ao 

de pessoas em hotéis ou pagamento de alugueis de residência para pessoas em 

situação de rua, porém atualmente a secretaria não vê necessidade de gasto deste recurso; 

Alimento, até a data 28/02/2022 contém R$5,23 (Cinco reais e vinte e

Recurso para compra de EPI’s – Equipamento de Proteção Individual 

(exemplo: máscara, viseira, álcool em gel) para servidores do CRAS, contém até a data 

28/02/2022 R$60,84 (Sessenta reais e oitenta e quatro centavos); Recurso Portaria 162 

custo e manutenção) até a data 28/02/2022 contém o valor R$3.032,04 (Três mil e trinta e 

dois reais e quatro centavos); Fundo Estadual de Assistência Social para combate à COVID

19, até a data 28/02/2022, contém o valor R$10.371,98 (Dez mil, trezentos e se

Após a análise da prestação de contas, todos os conselheiros 

deliberaram pela aprovação. Em seguida foi apresentado Ofício nº24/2022, sobre 

Destinação de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Lucas Gonzalez 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Itaú de Minas/MG com o valor 

e após a análise desta indicação, todos os conselheiros 

Na sequência foram apresentadas Eliana Rodrigues de Souza 

 

inária do Conselho Municipal de Assistência Social. Ao décimo 

a reunião foi realizada de 

dependências do Centro 

CRAS, Avenida Engenheiro Manoel Batista, 363, Centro, 

 Presidente do 

Eliana Rodrigues de Souza Borges; 

Ribeiro, coordenadora do 

Com a palavra a coordenadora do CRAS 

dos repasses à 

meses janeiro e fevereiro de 

2022. Maria Ribeiro que o recurso Piso Mineiro tem em conta até a data 28/02/2022, 

e cinqüenta e sete centavos); O Programa BPC 

na Escola contém até a data 28/02/2022 o valor de R$16.04,93 (Dezesseis mil e quatro reais 

e noventa e três centavos); O valor referente ao Bloco Bolsa Família contém até a data de 

a e um mil,  quatrocentos e cinqüenta e três e trinta 

SUAS contém até a data 28/02/2022 o valor de R$6.567,11 (Seis 

mil, quinhentos e sessenta e sete reais e onze centavos); O Bloco Proteção Social Básica 

101.04,27 (Cento e um mil, quatro reais e vinte e 

(referente ao serviço de proteção especial, valor 

até a data 28/02/2022 R$34,71 (Trinta e quatro reais e 

SUAS Acolhimento contém até a data 28/02/2022 o 

R$84.305,37 (Oitenta e quatro mil, trezentos e cinco reais e trinta e sete centavos), 

sobre este recurso financeiro, Maria Ribeiro relatou que é destinado exclusivamente ao 

de pessoas em hotéis ou pagamento de alugueis de residência para pessoas em 

situação de rua, porém atualmente a secretaria não vê necessidade de gasto deste recurso; 

Alimento, até a data 28/02/2022 contém R$5,23 (Cinco reais e vinte e 

Equipamento de Proteção Individual 

, contém até a data 

28/02/2022 R$60,84 (Sessenta reais e oitenta e quatro centavos); Recurso Portaria 162 

custo e manutenção) até a data 28/02/2022 contém o valor R$3.032,04 (Três mil e trinta e 

dois reais e quatro centavos); Fundo Estadual de Assistência Social para combate à COVID-

19, até a data 28/02/2022, contém o valor R$10.371,98 (Dez mil, trezentos e setenta e um 

Após a análise da prestação de contas, todos os conselheiros 

Ofício nº24/2022, sobre 

Destinação de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Lucas Gonzalez indicando à 

APAE de Itaú de Minas/MG com o valor 

e após a análise desta indicação, todos os conselheiros 

Eliana Rodrigues de Souza 



Borges para compor o CMAS na vaga de suplente representando a Secretaria de Finanças da 

Prefeitura Municipal de Itaú de Minas e Marcella Luíza Astolfo de Carvalho assumindo a vaga 

de Titular representante de Entidades de Usuários ou de Defesa de Usuários de Assistência 

Social, no âmbito municipal, indicada pelo Centro de Integração Social – CHAME. Não 

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

membros presentes.  

 
 
 


