
 
Ata nº 66 da reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social

terceiro dia do mês de maio de dois e mil e vinte

realizada de forma híbrida pela

dependências do Centro de Referência de Assistência Social 

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

Oliveira Martins – Presidente do CMAS; Alex de Paulo Soares; Eliana Rodrigues de Souza 

Borges; Patrícia de Fátima Neto Amorim; Ana Paula Santos Rodrigues de Araújo; Zacarias 

Gilberto de Souza Arantes e da convidada Maria D. D. S. Ribeiro, coordenadora do 

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

apresentou o Plano de Serviços do Piso Mineiro de Assistência Social com previsão de 

recurso financeiro no valor de R$43.328,00 

conselheiros deliberaram pela aprovação. Em seguida foi apresentada a 

do demonstrativo físico financeiro 

Social referentes ao mês de abril

Mineiro; Programa BPC na Escola

SUAS; Bloco Proteção Social Básica

especial, valor financeiro não  ofertado no CRAS

Recurso Covid SUAS – Alimento;Recurso para compra de 

Individual; Recurso Portaria 162

COVID-19. Maria Ribeiro relatou que o recurso disponível no FMAS 

Social Básica irá auxiliar no pagamento de reforma do “forro” do teto do

está apresentando muito carunchos e necessita de reparos. 

relatou que aguarda manifestação do Governo Federal para utilização dos recursos 

financeiros disponíveis destinados para o acolhimento de pessoas devido

análise da prestação de contas, todos os conselheiros deliberaram pela aprovação. 

havendo nada mais para tratar, a presente 

membros presentes.  

 
 
 

inária do Conselho Municipal de Assistência Social

de dois e mil e vinte e dois, às 09:00 horas,a reunião foi 

de forma híbrida pela plataforma do aplicativo Zoom e presencial nas 

dependências do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Avenida Engenheiro 

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

Presidente do CMAS; Alex de Paulo Soares; Eliana Rodrigues de Souza 

Borges; Patrícia de Fátima Neto Amorim; Ana Paula Santos Rodrigues de Araújo; Zacarias 

Gilberto de Souza Arantes e da convidada Maria D. D. S. Ribeiro, coordenadora do 

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

o Plano de Serviços do Piso Mineiro de Assistência Social com previsão de 

no valor de R$43.328,00 para o ano de 2023 e após a análise, os 

conselheiros deliberaram pela aprovação. Em seguida foi apresentada a prestação de contas 

demonstrativo físico financeiro dos repasses à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

de abril de 2022. Maria Ribeiro apresentou os recursos do

Programa BPC na Escola; Bloco Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família

Bloco Proteção Social Básica; Fundo para a APAE(referente ao serviço de proteção 

, valor financeiro não  ofertado no CRAS); Recurso Covid – SUAS Acolhimento

Recurso para compra de EPI’s –Equipamento

Recurso Portaria 162; Fundo Estadual de Assistência Social para combate à 

Maria Ribeiro relatou que o recurso disponível no FMAS - Bloco da Proteção 

Social Básica irá auxiliar no pagamento de reforma do “forro” do teto do CRAS, pois o mesmo 

está apresentando muito carunchos e necessita de reparos. Em seguida, Maria Ribeiro 

relatou que aguarda manifestação do Governo Federal para utilização dos recursos 

financeiros disponíveis destinados para o acolhimento de pessoas devido à Covid

análise da prestação de contas, todos os conselheiros deliberaram pela aprovação. 

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

 

inária do Conselho Municipal de Assistência Social. Ao décimo 

horas,a reunião foi 

aplicativo Zoom e presencial nas 

CRAS, Avenida Engenheiro 

Contamos com a presença de Neusa de 

Presidente do CMAS; Alex de Paulo Soares; Eliana Rodrigues de Souza 

Borges; Patrícia de Fátima Neto Amorim; Ana Paula Santos Rodrigues de Araújo; Zacarias 

Gilberto de Souza Arantes e da convidada Maria D. D. S. Ribeiro, coordenadora do 

Com a palavra a coordenadora do CRAS 

o Plano de Serviços do Piso Mineiro de Assistência Social com previsão de 

para o ano de 2023 e após a análise, os 

prestação de contas 

dos repasses à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

apresentou os recursos do Piso 

Bolsa Família); Bloco IGD – 

Fundo para a APAE(referente ao serviço de proteção 

SUAS Acolhimento; 

Equipamento de Proteção 

Fundo Estadual de Assistência Social para combate à 

Bloco da Proteção 

CRAS, pois o mesmo 

Em seguida, Maria Ribeiro 

relatou que aguarda manifestação do Governo Federal para utilização dos recursos 

à Covid-19. Após a 

análise da prestação de contas, todos os conselheiros deliberaram pela aprovação. Não 

ta foi encerrada e segue assinada por todos os 


