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RESOLUÇÃO NO. 005, DE 12 DE JULHO DE 2017. 

 

                    O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS/SMJ, com 

base na Lei no 8.742/93, de 07 de dezembro de 1993, no âmbito de suas atribuições legais e 

conforme a sua Lei de criação no 953/2007, de 28 de março de 2007, que revoga as Leis 

Municipais no 267/95 e 748/04, de 1º de julho de 2005, resolve em reunião deliberativa ordinária, 

realizada no dia 12 de Julho de 2017. 

          Considerando o Programa de Aquisição de Alimentos realizado pela CONAB; 

                    Considerando a necessidade de Repactuação do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI); 

                    Considerando Emenda Parlamentar concedida pelo Deputado Sérgio Magesk para 

APAE; 

 

RESOLVE: 

 

           Artigo 1º Aprova o Projeto do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) 

pela organização CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento). Juliana apresenta 

todo o projeto detalhado, com todos os seus objetivos, o número de participantes, 

número de famílias, o total de produtos que serão entregues durante a vigência do 

projeto, o tempo do projeto que será de doze meses, apresentou uma amostragem de 

quantidade de produtos em cada cesta de verduras por mês. Apresentou a importância 

do Conselho de fiscalizar e sempre que precisar poderá convocar a CAF Serrana para 

comunicar como está o projeto. O Valor total do Projeto é de R$ 223.392,66 (duzentos e 

vinte e três mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos). O 

Presidente convoca o colegiado para estar votando a aprovação do projeto e o conselho 

aprova por unanimidade.  

Artigo 2º Aprova a Repactuação do PETI (Programa de Erradicação de Trabalho 

Infantil). Zenaide explica que não foi feita a Repactuação do PETI, pois não teria como 

usar o dinheiro, que seria só para comprar material de divulgação e não poderia para 

outras coisas, como pagamento de equipes. Já existe um material suficiente para 

divulgação e desenvolvimento da campanha de erradicação. Elielma pergunta se o ano 

que vem poderá repactuar novamente, Zenaide responde que sim, porém, a tendência é 

acabar. O Presidente como em aprovação a não pactuação do PETI e o colegiado 
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aprovada por unanimidade e tem como sugestão fazer um convite para os 

representantes do CadUnico, Educação e Saúde para repassar alguns dados.  

Artigo 3º Aprova a apresentação da Emenda Parlamentar para APAE. Elielma 

explica que há uma emenda parlamentar, movida pelo Deputado Sergio Magescki, que 

enviará o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), que será destinada para execução das 

oficinas do Serviço de Convivência da APAE, tem todo o projeto, como será investido, 

material para uso, três orçamentos, deixou a disposição dos conselheiros para olhar o 

Plano de Trabalho. O Presidente coloca em votação e o colegiado  aprova por 

unanimidade. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Santa Maria de Jetibá /ES, 12 de Julho de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS/SMJ 

                       (CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 953, DE 28 DE MARÇO DE 2007) 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO 

 

Homologo e declaro como Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social - 

CMAS/SMJ, que a Resolução nº 004/2017, de 12 de Julho de 2017, Aprova  o Projeto do PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos) pela organização CONAB (Companhia Nacional 

de Abastecimento). Juliana apresenta todo o projeto detalhado, com todos os seus 

objetivos, o número de participantes, número de famílias, o total de produtos que serão 

entregues durante a vigência do projeto, o tempo do projeto que será de doze meses, 

apresentou uma amostragem de quantidade de produtos em cada cesta de verduras por 

mês. Apresentou a importância do Conselho de fiscalizar e sempre que precisar poderá 

convocar a CAF Serrana para comunicar como está o projeto. O Valor total do Projeto é 

de R$ 223.392,66 (duzentos e vinte e três mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta 

e seis centavos). O Presidente convoca o colegiado para estar votando a aprovação do 

projeto e o conselho aprova por unanimidade. Aprova a Repactuação do PETI 

(Programa de Erradicação de Trabalho Infantil). Zenaide explica que não foi feita a 

Repactuação do PETI, pois não teria como usar o dinheiro, que seria só para comprar 

material de divulgação e não poderia para outras coisas, como pagamento de equipes. 

Já existe um material suficiente para divulgação e desenvolvimento da campanha de 

erradicação. Elielma pergunta se o ano que vem poderá repactuar novamente, Zenaide 

responde que sim, porém, a tendência é acabar. O Presidente como em aprovação a não 

pactuação do PETI e o colegiado aprovada por unanimidade e tem como sugestão fazer 

um convite para os representantes do CadUnico, Educação e Saúde para repassar 

alguns dados. Aprova a apresentação da Emenda Parlamentar para APAE. Elielma 

explica que há uma emenda parlamentar, movida pelo Deputado Sergio Magescki, que 

enviará o valor de R$ 20.000 (vinte mil reais), que será destinada para execução das 

oficinas do Serviço de Convivência da APAE, tem todo o projeto, como será investido, 

material para uso, três orçamentos, deixou a disposição dos conselheiros para olhar o 

Plano de Trabalho. O Presidente coloca em votação e o colegiado  aprova por 

unanimidade. 

Santa Maria de Jetibá/ ES, 14 de Junho de 2017. 

 
 

 


