
Ata de número 03 (três) - Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social,

realizada no dia  07 de abril  de  2021 de 9  às 10 horas  na sede da Secretaria  Municipal  de

Assistência e Desenvolvimento,  Centro em Pará de Minas,  por meio on-line ,  participação do

Google  Meet  – Link:  https://meet.google.com/nnm-pfaf-qfa.  Justificaram ausência  neste dia

Nayara  Galvão  (Irmandade  N.  S.  Conceição),  Thaís  Cristina  dos  Santos  (SME).  Presidente

Adriana, saudou os presentes pela participação on-line e iniciou a reunião com uma oração, em

seguida  conforme  Pauta  de  Reunião:  Apresentação  final  da  Resolução  que  regulamenta  a

concessão  dos  Benefícios  Eventuais,  passando  a  palavra  para  conselheira  Denise  Alencar:

lembrando a todos que foram feitas duas reuniões on-line com os técnicos e a comissão do

CMAS,  analisaram  item  por  item.  As  últimas  correções  foram  repassadas  e  entre  elas,  a

conselheira  Lucirene   Gomes  (APAE)  sugeriu  o  acréscimo  no  art.12  (Do  Beneficio  de

Vulnerabilidade Temporária e Calamidade Pública),  c)  Alimentação:  … nutrizes,  pessoas com

deficiência  e  famílias  em  vulnerabilidade  temporária,  aprovado  por  todos.  A Resolução

nº13/2021 CMAS foi aprovada por unanimidade e será publicada no Diário Oficial do Municípios

Mineiros. Presidente Adriana agradeceu a cooperação de todos, principalmente dos técnicos,  a

Resolução  ficou bem elaborada  e  atualizada.  Dando sequência  na pauta,  presidente  Adriana

repassou e-mail Gabinete Dr. Eduardo e Memorando nº 131/2021/SMADS/PMPM – datada de 29

de março de 2021: apresentação de Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União (OGU)

2021,  de  propositura  do  Deputado  Federal  Eduardo  Barbosa,  destinada  a  esse  Município,

beneficiando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pará de Minas – APAE de Pará

de  Minas,  CNPJ  18.416.891/0001-27,  Cidade  Ozanan  de  Pará  de  Minas  –  CNPJ

20.898.458/0001-17,  Instituto  Coronel  Benjamim  Ferreira  Guimarães  (Salesiano/Patronato)  –

CNPJ 33.583.592/0007-66,  Associação Comunitária Bela Vista, B.  Recanto da Lagoa e Bairro

Santa Edwiges – ABEV – CNPJ: 23.772.759/0001-98, Associação Amigos de São Judas Tadeu –

AJUTA – CNPJ: 03.164.974/0001-07, Instituto Casa Padre Libério, CNPJ: 07.604.596/0001-88,

Associação São Paulo Apóstolo (Bola de Gude) – CNPJ: 02.829.920/0001-42 – entidades de

assistência social, que fazem parte da rede socioassistencial do município, inscritas no Cadastro

Nacional  das  Entidades  de  Assistência  Social  CNEAS.  Número  da  Emenda:  31860004  –

Ação/finalidade: Estruturar a Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS,

Valor  da  Emenda:  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais),  que  serão  distribuídas  da  seguinte

maneira:  APAE:  R$100.000,00  (cem  mil  reais);  Patronato  e  Cidade  Ozanan  –  R$  50.000,00

(cinquenta mil reais) por entidade; ABEV, Instituto CPL Pará de Minas, Bola de Gude e AJUTA -

R$  25.000,00  (vinte  cinco  mil  reais)  por  entidade.  Os  recursos  oriundos  de  emendas

parlamentares  apresentadas  ao  MC,  classificadas  nas  naturezas  de  despesas:  custeio  e

investimento, exceto para ampliação e obras novas, serão transferidos na modalidade Fundo a

Fundo (Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social), de



forma simplificada,  conforme prevê a Portaria  nº580 de 2020,  CMAS aprovou a Programação

SIGTV 31860004 conforme Resolução CMAS nº 12  2021,a ser publicado no Diário Oficial dos

Municípios Mineiros. Informes: Demostrativos de Receitas e Despesas Cidade Ozanan referente

ao mês de Janeiro a fevereiro de 2021, e do Instituto Integrar vidas: janeiro a março de 2021,

estará disponível na Casa dos Conselhos. Novo representante do Poder Público: Fernando Tiago

Costa, representando SMADS. Em seguida Adriana pediu a permissão de todos para inserir um

assunto que não se encontrava em pauta, mas que se tratava de um pedido do Secretário de

Assistência e Desenvolvimento Social,  Sr.  Flávio Medina Neto, com vistas ao possível uso do

dinheiro do Fundo do Idoso – FUMID para compra de camas hospitalares, Adriana apresentou ao

CMAS a Lei 6.428/2020 – que cria o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no município de

Pará de Minas, e em seguida pediu a opinião dos conselheiros: conselheiro Ivanilson Eleutério

(SME), achou válido que o município criasse esse “banco”; disse também que talvez isso possa

ser uma responsabilidade da Saúde. Contudo, caso o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa

Idosa seja favorável e se houver possibilidade de uso do Fundo Municipal do Idoso para essa

ação, então estarei de acordo; acrescentou ainda que essa proposta do Secretário encontre base

legal, como um beneficio eventual, por exemplo, para o idoso que se enquadre em critérios e

serem definidos, até mesmo uma alteração na Resolução que foi aprovada nesta mesma reunião

sobre os benefícios eventuais. O conselheiro Ivanilson foi muito feliz ao salientar que agravos de

saúde resultam em vulnerabilidades sociais  e pessoais.  A presidente novamente agradeceu a

disponibilidade de todos, expressou sua gratidão e informou que a manifestação dos conselheiros

será repassada ao Secretário  Flávio Medina,  finalmente a presidente agradeceu a todos pela

participação on-line. Eu Áglia Campolina, Secretária Executiva do CMAS, lavrei a presente ATA

que será lida e se aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.


