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Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte dois, às sete

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

reuniu-se nas dependências do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social,

para colocar em debate e votação pelos conselheiros.

O Presidente Dalvan abriu a reunião e pediu para que os presentes se

apresentassem, tendo em vista alguns serem novos na composição do Conselho,

tendo em vista a alteração em portaria. Também falou sobre sua gestão, a qual

findará hoje e será realizada nova eleição para composição da nova diretoria.

Na oportunidade foi explanado sobre a finalidade do conselho e a importância

da participação dos conselheiros para realizar a construção de políticas sociais e

aprimoramento dos serviços prestados no município, para tanto, é necessário haver

quórum suficiente para aprovação dos temas colocados em pauta.

Pela assistente social Daniele Balestro apresentou sobre o demonstrativo
sintético físico financeiro do SUAS de 2020, projetando em tela como funciona o

sistema e quais informações são lançadas, bem como os valores que foram

utilizados. Assim, foi posto em votação pelo presidente, os quais por unanimidade

pelos conselheiros presentes.

Foi analisado sobre a aprovação via remota realizada em dezembro, todos

tiveram ciência do recurso no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que

será informado quando for repassado à Gestão.

Em seguida foi entrado na eleição da nova diretoria do Conselho, sendo

colocado o nome à disposição Ana Paula Ribeiro, Fernanda Agostini e Gracieli

Scariott, sendo a primeira como Presidente, a segunda como secretária, e por fim a

última será a vice-presidente, sendo assim formalizado a posse da nova diretoria.

Foi informado sobre o Regimento Interno, o qual será atualizado devido a

necessidade da realidade deste momento e o formato do conselho, também será

formulado Resolução onde haverá as especificações de como será realizado o

credenciamento das entidades junto ao Conselho Municipal de Assistência Social,

ambos serão disponibilizados no grupo de WhatsApp para que possam ler e fazer

sugestões e ser posto em votação na próxima reunião.

Outro assunto que foi posto para o conselho é sobre o aluguel social, sendo

informado como é solicitado, prazo e requisitos para que seja disponibilizado o



benefício, para tanto, será apresentado nas reuniões para aprovação do conselho a

concessão do benefício eventual.

Na oportunidade foi passado ao conselho o calendário anual de reuniões,

sendo manifestado pelos conselheiros presentes o dia da semana e o horário que

ficaria melhor para a realização das reuniões. Ficou estabelecido que será sempre

na última quinta-feira do mês às sete horas e trinta minutos, assim, será

disponibilizado no grupo calendário para que todos possam se programar e

participar das reuniões.

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

Estiveram presentes: Daniele Balestro, Ana Paula Ribeiro, Yency Lores González da

Silva, Fernanda Agostini, Micheli Zwirtes Agostini, Brunilda Ribeiro dos Reis, Dalvan

Peres Avila, Gessi Teresinha Zimmer, Gracieli Scariott, Thaís Ribas Francesqui.


