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 Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, às 

dezessete horas e quarenta e cinco minutos, o Conselho Municipal de Assistência 

Social, juntamente com o Conselho Municipal da Criança e o Adolescente e Conselho 

Municipal dos Idosos reuniram-se nas dependências do CRAS - Centro de Referência 

da Assistência Social, para construir o Plano Municipal de Assistência Social.  

 Para tanto, Daniela Balestro abordou pontos para serem acrescentados e 

desenvolvidos no Plano Municipal de Assistência Social, foi mencionado sobre o 

Plano Decenal que é voltado às necessidades na data de sua elaboração e para ser 

desenvolvido dentro do prazo de dez anos ações no  município, se ainda faz sentido 

ou se é necessário haver algumas alterações, caso seja necessário. Assim, foi 

apresentado na tela o Plano Decenal para que todos tenham conhecimento, o qual 

na época de elaboração houve diagnóstico mais superficial, por não haver visitas nas 

regiões do município, e que agora está sendo realizado pelos profissionais da 

assistência e CRAS. Mas para fins de compreensão foi apresentado os dados 

referentes a três anos atrás de quando foi desenvolvido o Plano. 

 Após, foram abordados os objetivos que estão dentro do Plano decenal, bem 

como sua meta, a começar pelo número um, o qual está sendo desenvolvido nos 

bairros correspondentes com os grupos do PAIF - Proteção e Atenção Integral à 

Família, sendo um interno e outros externos em locais que são cedidos nos locais 

para estas atividades totalizando oito espaços. Também será desenvolvido o mês da 

consciência negra em conjunto com a Secretaria da Educação. Assim, foi lido cada 

um dos objetivos e sendo apresentado o que está sendo desenvolvido pela atual 

equipe, pois ao final será um auxílio para compreender o que está sendo realizado e 

o que precisa ser aprimorado ou desenvolvido.  

 Também foi apresentado as sugestões/propostas elaboradas na Conferência 

Municipal de Assistência Social realizada no dia 28 de agosto de 2021 às 13:00 pelos 

participantes que foram divididos em eixos eixos 1, 2, 3, 4 e 5, os quais realizados 

sugestões a nível  nacional, estadual e municipal.  



Ainda, será fornecido um formulário com as informações a serem votadas 

pelos conselheiros e pessoas que participaram da conferência através do google 

formulários, que facilita o acesso de todos para trazerem sugestões ou alterações das 

propostas.  

Nada mais a constar a presente Ata, dou esta por encerrada.  

 

 Estiveram presentes: Thaís Ribas Francesqui, Roseli Salami Debastiani, 

Jaqueline De Marco, Dalvan Peres Avila, Yency Lores Gonzáles da Silva, Eliamar 

Piazza, Graci, Brunilda Ribeiro dos Reis , Silvio Luiz Streit, Eliane Soares Almeida, 

Francieli Becili, Elisangela da Silva Machado, Daniele Balestro.  

 


