
 
 
Ata nº 61 da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social

oito dias do mês de janeiro de dois e mil e vinte

de forma híbrida pela plataforma do 

de Referência de Assistência Social 

Itaú de Minas/MG. Contamos com a presença de

CMAS; Alex de Paulo Soares; Zacarias Gi

Zaine de Paulo Amorim e da convidada

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

para indicação de novos representantes para o conselho. Ofício 01/2022 para a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social; ofício 02/2022 à Secretaria Municipal de Educação e 

ofício 03/2022 para o Centro de Integração Social 

Desenvolvimento Social indicou como representante governamental (suplente) Zaine de 

Paulo Amorim. Foi apresentado 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas, prevenção de comportamento de risco na infância 

e adolescência, fortalecimento de vínculos familiares

de Oxford, Reino Unido e chegou ao Brasil no ano de 2013. O PFF é estruturado em sete 

encontros semanais para famílias com crianças/adolescentes entre 10 de 14 anos de idade. A 

equipe técnica do CRAS foi capacitada p

encontro com as famílias no dia 01 de fevereiro de 2022, no CRAS, das 18:00 horas às 20:00 

horas. Importa ressaltar que o Programa Famílias Fortes tem como objetivo ensinar 

habilidades parentais aos responsá

que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

o retorno de forma presencial em breve, que há credenciamentos de oficineiros a serem feitos. 

Foi relatado que o CMAS recebeu um ofício da Coordenação Geral de Prestação de Contas 

ANPC/MC com objetivo de orientar

gestão municipal da assistência social em relação 

valores repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social à Prefeitura Municipal de Itaú 

de Minas/MG referente ao exercício de 2018

conselho decidiram por encaminhar um ofício para a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social solicitando que seja apresentad

reuniões ordinárias mensais, a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de 

Assistência Social. Não havendo nada mais para tratar, a presente 

assinada por todos os membros presentes. 

 
 
 

da reunião extraordinária 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 –

Zacarias Gilberto de Souza Arantes; Ana Paula Santos Rodrigues;

e da convidada Maria das Dores Sulino Ribeiro, coordenadora do 

agradeceu a presença de todos (as). Foi informado que o CMAS fez três ofícios 

esentantes para o conselho. Ofício 01/2022 para a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social; ofício 02/2022 à Secretaria Municipal de Educação e 

ofício 03/2022 para o Centro de Integração Social – CHAME. A Secretaria Municipal de 

l indicou como representante governamental (suplente) Zaine de 

 o Programa Famílias Fortes que é uma metodologia de 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas, prevenção de comportamento de risco na infância 

talecimento de vínculos familiares. O programa foi criado na Universidade 

de Oxford, Reino Unido e chegou ao Brasil no ano de 2013. O PFF é estruturado em sete 

encontros semanais para famílias com crianças/adolescentes entre 10 de 14 anos de idade. A 

equipe técnica do CRAS foi capacitada para aplicação do PFF e deverá começar o primeiro 

encontro com as famílias no dia 01 de fevereiro de 2022, no CRAS, das 18:00 horas às 20:00 

horas. Importa ressaltar que o Programa Famílias Fortes tem como objetivo ensinar 

habilidades parentais aos responsáveis e habilidades sociais aos jovens. Maria Ribeiro relatou 

que o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV do CRAS está previsto para 

o retorno de forma presencial em breve, que há credenciamentos de oficineiros a serem feitos. 

tado que o CMAS recebeu um ofício da Coordenação Geral de Prestação de Contas 

ANPC/MC com objetivo de orientar (orientação para os exercícios seguintes)

gestão municipal da assistência social em relação a avaliação de prestação de contas d

valores repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social à Prefeitura Municipal de Itaú 

de Minas/MG referente ao exercício de 2018. Diante do ofício da ANPC, os membros do 

conselho decidiram por encaminhar um ofício para a Secretaria Municipal de 

senvolvimento Social solicitando que seja apresentada a este CMAS, de forma didática, nas 

, a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de 

Não havendo nada mais para tratar, a presente ata foi ence

assinada por todos os membros presentes.  

 

da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. Aos vinte e 

a reunião foi realizada 

presencial nas dependências do Centro 

CRAS, Avenida Engenheiro Manoel Batista, 363, Centro, 

– Presidente do 

Ana Paula Santos Rodrigues; 

Maria das Dores Sulino Ribeiro, coordenadora do 

Foi informado que o CMAS fez três ofícios 

esentantes para o conselho. Ofício 01/2022 para a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social; ofício 02/2022 à Secretaria Municipal de Educação e 

CHAME. A Secretaria Municipal de 

l indicou como representante governamental (suplente) Zaine de 

Programa Famílias Fortes que é uma metodologia de 

prevenção ao uso de álcool e outras drogas, prevenção de comportamento de risco na infância 

. O programa foi criado na Universidade 

de Oxford, Reino Unido e chegou ao Brasil no ano de 2013. O PFF é estruturado em sete 

encontros semanais para famílias com crianças/adolescentes entre 10 de 14 anos de idade. A 

ara aplicação do PFF e deverá começar o primeiro 

encontro com as famílias no dia 01 de fevereiro de 2022, no CRAS, das 18:00 horas às 20:00 

horas. Importa ressaltar que o Programa Famílias Fortes tem como objetivo ensinar 

veis e habilidades sociais aos jovens. Maria Ribeiro relatou 

SCFV do CRAS está previsto para 

o retorno de forma presencial em breve, que há credenciamentos de oficineiros a serem feitos.  

tado que o CMAS recebeu um ofício da Coordenação Geral de Prestação de Contas – 

(orientação para os exercícios seguintes) o conselho e a 

a avaliação de prestação de contas dos 

valores repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social à Prefeitura Municipal de Itaú 

Diante do ofício da ANPC, os membros do 

conselho decidiram por encaminhar um ofício para a Secretaria Municipal de 

a este CMAS, de forma didática, nas 

, a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de 

ta foi encerrada e segue 


