
 
 

Ata nº 72 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social

quarto dia do mês de setembro

realizada de forma híbrida, online, através do aplicativo 

dependências do Centro de Referência de Assistência Social 

Engenheiro Manoel Batista, 363, Centro, Itaú de Minas/MG

Neusa de Oliveira Martins – Presidente do CMAS;

Souza Paiva; Elisa Poscidônio Avelino;

Ribeiro, coordenadora do CRAS. 

ressaltar que Elisa está representando a APAE como titular neste conselho sob Decreto 

municipal nº 1814, de 01 de agosto de 2022. 

bancários disponíveis para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente 

ao mês de agosto de 2022. Seg

vinte e dois: saldo Piso Mineiro: 

Bloco GSUAS: R$ 12.200,64; Bloco GBF (Gestão do Bolsa Família):

(Programa Auxílio Brasil): R$ 20.189,13. Após a apresentação todo

presentes nesta plenária deliberaram pela aprovação. 

tratar, a presente reunião foi encerrada e 

presentes.  

 
 

inária do Conselho Municipal de Assistência Social

setembro de dois e mil e vinte e dois, às 08:30 horas, 

online, através do aplicativo Google Meet, e presencial

dependências do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, sito A

Engenheiro Manoel Batista, 363, Centro, Itaú de Minas/MG. Contamos com a presença de

Presidente do CMAS; Alex de Paulo Soares; Icleia Maria de 

Elisa Poscidônio Avelino; Zaine de Paula Amorim e Dora Maria 

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

ressaltar que Elisa está representando a APAE como titular neste conselho sob Decreto 

814, de 01 de agosto de 2022. Com a palavra Dora apresentou os saldos 

bancários disponíveis para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente 

Segue os saldos até o dia trinta e um de agosto 

aldo Piso Mineiro: R$ 18.893,63; Proteção Social Básica: R$ 

loco GBF (Gestão do Bolsa Família): R$ 36.122,86; 

R$ 20.189,13. Após a apresentação todos os membros 

deliberaram pela aprovação. Não havendo nada mais para 

foi encerrada e a ata segue assinada por todos os membros 

 

inária do Conselho Municipal de Assistência Social. Ao décimo 

 a reunião foi 

e presencial nas 

sito Avenida 

Contamos com a presença de 

Icleia Maria de 

Dora Maria Sulino 

agradeceu a presença de todos (as). Importa 

ressaltar que Elisa está representando a APAE como titular neste conselho sob Decreto 

apresentou os saldos 

bancários disponíveis para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente 

 de dois mil e 

R$ 15.641,77; 

R$ 36.122,86; IGD PAB 

s os membros 

ão havendo nada mais para 

segue assinada por todos os membros 


