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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO C.M.A.S DE IGARAPAVA – S.P. 

Aos vinte e seis de agosto do ano de dois mil e vinte e 

considerando os decretos municipais referentes a prevenção do 

coronavírus, realizou-se reunião virtual deste colegiado, através 

do grupo de WhatsApp, tendo como pauta: 1.Análise da solicitação 

de apreciação da proposta de formalização de 

parcerias com as entidades socioassistenciais, em razão da 

portaria número trezentos e setenta e oito de dois mil e vinte, do 

ministério da cidadania. Verificado o quórum e orientados quanto a 

organização das discussões de modo a propiciar o alcance dos 

objetivos foi apresentada a pauta.1.Análise da solicitação de 

apreciação da proposta de formalização de 

parcerias com as entidades socioassistenciais, em razão da 

portaria número trezentos e setenta e oito de dois mil e vinte, do 

ministério da cidadania. Apresentou-se ao colegiado a solicitação 

encaminhada pela gestora da assistência social, Renata Valéria 

Cardozo Balieiro, através do ofício cento e sessenta e seis de 

dois mil e vinte, tendo como assunto a proposta de formalização de 

termo de colaboração com as organizações da sociedade civil 

(AMIGA, Lar Vovó Querubina, Viva Jovem e Lar de Idoso de 

Igarapava),com o objetivo de transferência de recursos para o 

desenvolvimento de ações de enfrentamento a pandemia COVID-19, 

contribuindo para a garantia da continuidade dos serviços 

prestados e fortalecimento das ações socioassistenciais. Os 

recursos previsto na portaria em tela visam o incremento 

temporário das ações socioassistenciais, sendo então um 

financiamento extraordinário. Repassado pelo governo federal ao 

município por meio dos blocos da proteção social básica e 

especial, no total de cento e trinta e nove mil e duzentos reais e 

cento e oito mil trezentos e vinte e cinco reais respectivamente, 

sendo que parte desses valores, mediante o parecer deste 

colegiado, serão transferidos para as Entidades, que deverão 

apresentar planos de trabalho e outros documentos pertinentes à 

formalização. Os valores a serem transferidos são: Proteção Básica 

(AMIGA, Lar Vovó Querubina e Viva Jovem – vinte mil reais cada) e 

Proteção Especial (Lar dos Idosos de Igarapava – cinquenta e 

quatro mil reais). O restante dos valores serão utilizados em 

ações das unidades públicas da rede socioassistencial. Após 

análise e esclarecimentos de alguns pontos da portaria, o 

colegiado confirmou parecer favorável à formalização da parceria e 

à transferência dos recursos, tendo tal parecer sido oficializado 

por meio da resolução número quatro do ano de dois mil e vinte. Ao 

término da abordagem foi colocada a palavra livre e não havendo 

manifestações, a presente reunião virtual foi encerrada e eu, 

Daniela Fernanda Simião, secretária executiva, redigi a presente 

Ata. Igarapava, vinte e seis de agosto do ano de dois mil e vinte. 
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