
ATA Nº 13/2021 

 

 Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um, às 

dezessete horas e trinta minutos, o Conselho Municipal de Assistência Social reuniu-

se na sede da entidade AFAR para analisar e decidir questões determinadas na pauta 

anteriormente disponibilizada no grupo de WhatsApp.  

 Assim, foi dado início a reunião com a palavra o presidente do Conselho Sr. 

Dalvan, o qual agradeceu a presença e participação de todos.  

 Após, foi passado a palavra ao servidor municipal, Sr. Marcos Palaoro, o qual 

é responsável pelo orçamento municipal, sendo assim irá apresentar a prévia do 

fechamento da Lei Orçamentária para o ano de 2022, para que o conselho tenha 

conhecimento e compreenda como será utilizado, cabe ressaltar que o mesmo pode 

ser alterado, pois trata-se de orçamento preliminar e ainda pode ser alterado, de 

acordo com a decisão da secretaria da pasta, apresentando os valores para cada 

departamento detalhadamente, sempre deixa à disposição para eventuais dúvidas. 

Após finalizado será disponibilizado à Secretária da Assistência Social Sra. Roseli 

Debastiani, assim, foi lido toda a projeção de gastos pela assistência para ano que 

vem, sendo analisado pelos conselheiros cada ponto apresentado. Para tanto, o 

presidente colocou em votação para que os conselheiros se manifestassem, se 

concordam ou não com o que foi apresentado, sendo que por unanimidade foi 

aprovado.  

De imediato foi passada a palavra ao presidente da entidade AFAR, Sr. Sidnei 

Manica Jr. para que explanasse quais atividades foram e serão desenvolvidas com 

trabalho voltado à Assistência Social. Portanto, foi apresentado que a entidade tem 

três anos de existência e que a pandemia acabou inviabilizando um trabalho mais 

aprofundado neste meio tempo, por não poder executar suas ações, mas agora com 

a flexibilização a entidade contribuiu em ação conjunta com a Assistência Social na 

distribuição de cestas básicas, também foi realizado trabalho na escola Padre Luiz 

Vigna com palestras aos alunos e pais, o nome do projeto é “Escola da Vida”, a qual 

tem projeção de ter continuidade no ano que vem. O Plano para o ano de 2022 foi 

apresentado o projeto “Oficinas da cultura” voltada para crianças e adolescentes para 

o resgate da cultura e educação para que possa abrir os horizontes através de oficinas 

de arte, música e produções audiovisuais, a “Escola da Vida” passará a se chamar 

“Escola com Princípios” o qual tem intenção de colaborar para reduzir os casos de 



depressão, ansiedade, bullying, automutilação e principalmente o suicídio, casos 

estes que vem aumentando de forma assustadora.   

A Secretária Roseli, aproveitou a oportunidade e lançou a campanha que será 

realizada no natal com o nome “Natal sem fome” o qual já era realizado anteriormente 

pela entidade Lions Club, mas este ano haverá a união de várias entidades para se 

mobilizar para mapear as famílias que necessitam de alimento, para que assim seja 

arrecadado e após distribuído no mesmo dia e no mesmo momento. 

 Após foi passado a palavra a Daniele Balestro para apresentar sobre o Projeto 

Criança Feliz, o qual foi criado pelo governo federal desde 2016, sendo voltado a 

crianças de 0 a 6 anos de idade, sendo realizado visitas domiciliares para 

acompanhar desenvolvimento de crianças em vulnerabilidade social. Para tanto, foi 

colocado em votação pelo presidente para que os conselheiros se manifestem quanto 

a anuência ou não ao programa, o qual foi por unanimidade aprovado pelo conselho.  

 O presidente Dalvan apresentou o benefício eventual ao auxílio-funeral, o qual 

realizado estudo social pelo assistente para verificar a necessidade da família, ao ser 

concedido as famílias recebem em torno de R$ 1.000,00 até o presente momento foi 

disponibilizado para 56 (cinquenta e seis) famílias neste ano em virtude da pandemia 

e o alto índice de mortes no município, já do aluguel social são 22 (vinte e dois) 

famílias que se enquadram na lei e podem receber até um ano.  

 

  Nada mais a acrescentar na presente Ata, dou esta por encerrada.  

 

 Estiveram presentes: Dalvan Peres Avila, Roseli Salami Debastiani, Jaqueline 

Demarco, Felipe Sunamani, Daniele Balestro, Marcos Palaoro, Thaís Ribas 

Francesqui, Sidnei Manica Jr. 

 


