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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um às sete horas da 

noite (19:00), na sala do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, reuniram-

se representantes governamentais e representantes da sociedade civil para deliberar sobre 

a nova composição do Conselho Municipal de Assistência Social de Sarandi – RS. 

Iniciou-se a primeira reunião com o acolhimento dos presentes, com a explanação dos 

planos para desenvolvimento das atividades de treinamento e capacitação que será 

realizado no dia quatro de fevereiro, com possibilidade de alteração desta data, foi fixado 

o horário das futuras reuniões às 17:30. Após passou a ser aberta a eleição dos 

representantes não governamentais. Assim, passa a ser descrito a composição, sendo: 

O Presidente do Conselho Dalvan Peres Avila, Secretária Alana Camila Picollo de 

Quadros.  

Representantes Governamentais: Secretária Municipal de Administração, titular Ana 

Paula Ribeiro, suplente Andressa Rosseto Pazini; Secretária Municipal de Assistência 

Social, titular Rose Debastiani, suplente Alana Camila Picollo de Quadros; Secretária 

Municipal de Educação, titular Graziela Ortolan Tizziani, suplente Maria Luiza Geller; 

Secretária Municipal de Saúde, titular Graciane Schio, suplente Cláudia Léia Colet 

Debona; Secretária Municipal de Habitação, titular Alex Antônio Rodrigues, suplente 

Felipe Sumani de Sousa; Trabalhadores do SUAS (CRAS), titular Yency Lores 

Gonzáles da Silva, suplente Allan Henrique Vargas Lopes. 

Representantes da Sociedade Civil: APAE titular Dalvan Peres Avila, suplente Nilva 

Chini, Lar da Menina, titular Jaqueline de Marco, suplente Adalvana Zanetti Gobbi 

Patronato, titular Gracieli Scariott, suplente Flavio Tente Giraldi, EMATER, titular Ana 

Paula Vargas, suplente Graciel Albino Maggione. 

 Além da ata de aprovação da gestão do conselho, também foi aprovado pelo 

conselho que será disponibilizado os recursos federais referentes ao Covid-19 da Portaria 

369, possibilita o direito para dispor o serviço socioassistencial, usuários em situação de 

risco e vulnerabilidade social em situação de emergência (cadeirantes, gestantes, idosos 

e portadores de deficiência). 

O conselho aprova a comissão, nada mais a constar dou por encerrada a ata. 

Assinada por mim e pelos demais presentes. 


