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O secretário municipal de Assistência Social, Elson Alípio Júnior, informou que 
a pasta trabalha, entre outros princípios, com a política pública de combate à 
pobreza. Com isso, foi criada a moeda social eletrônica para ser utilizada no 
comércio itabirano. Ainda neste princípio, há ações de superação da pobreza por 
meio do empreendedorismo social, economia solidária e promoção da 
empregabilidade; e a capacitação, reciclagem e assistência aos beneficiários. 

Outra prática de assistência é o benefício eventual do cartão-alimentação. Ao 
todo, 2.955 famílias em vulnerabilidade temporária por causa das medidas 
restritivas impostas pela pandemia do novo coronavírus foram beneficiadas, entre 
os dias 17 de março e 7 de abril deste ano. Além disso, foi criada a Gestão 
Integrada de Riscos e Desastres: uma ação multidisciplinar de proteção e defesa 
civil, com plantão integrado durante o período chuvoso. A partir daí, a pasta 
conseguiu auxiliar significativamente os atingidos pela enchente em Santa Maria de 
Itabira. No período mais trágico, as equipes da Assistência Social disponibilizaram 
ao município vizinho apoio humanitário e social, coordenação da central de apoio 
humanitário dos bombeiros, coordenação dos abrigos e atendimento técnico social 
à 589 famílias santa-marienses. 

Com relação aos convênios firmados entre o Município e entidades 
assistenciais, o Lar de Ozanam obteve uma rápida resposta e apoio da secretaria 
durante um surto de Covid-19 na instituição. Foi firmado um aditivo ao Termo de 
Colaboração com a Prefeitura que possibilitou a contratação de 15 novos 
profissionais. Houve também a renovação de contrato com o consórcio Mulheres 
das Gerais/ Casa Sempre Viva, para o apoio às mulheres em situação de violência 
de gênero, doméstica ou familiar, com risco iminente de morte, que se encontram 
sem nenhuma alternativa de proteção no momento do abrigamento. 

Atualmente os projetos em empreendimento são: Casa de Passagem, para 
pessoas em situação de rua; Residência Inclusiva, voltado para pessoas com 
deficiência; Guarda Subsidiada, a fim de reduzir o abrigamento e seus custos e 
manter o vínculo familiar; e a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista (CIA). 


