
ATA Nº 185 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, na sala de 

reunião da Secretaria de Assistência Social, na rua João Rodrigues Martins, nº 34, aconteceu reunião 

extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. Estiveram presentes os seguintes 

representantes: Marilene Mendes Vicente (usuária da política de assistência social); Giovani Souza 

de Moraes (Secretaria de Administração e Finanças); Rosa Machado Silveira (CEACA); Aline B. 

Domingos (Secretaria de Educação e Cultura); Maurício Carneiro (Secretaria de Obras); Alcimara 

Bosa Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio); Mara C. P. Pereira (Secretaria de Assistência 

Social); Vanderléia Batista da Silva (Trabalhador do Setor), Saray Battistella (Trabalhador do Setor). 

Ainda esteve presente a profissional Elizabeth Maccari. Inicialmente a presidente passou a palavra 

para a técnica Elizabeth explicar o diagnóstico das metas municipais do Ministério de 

Desenvolvimento e Combate à Forme e da Secretaria de Estado de Assistência Social Trabalho e 

Habitação. Posteriormente foi explicado sobre o parecer do MDS da Secretaria de Estado SST sobre 

o referido Plano. E por último, a revisão do Plano de Ação do Grupo de Escoteiro Carijós, sendo que 

os conselheiros aprovaram a alteração do Plano de Aplicação apresentado ao Conselho em 09 de 

setembro de 2015 para cooperação institucional entre a Secretaria de Assistência Social e a entidade 

Grupo dos Escoteiros Carijós do município de Capivari de Baixo para integrar a rede de atendimento 

a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de prestação de serviço a comunidade e 

liberdade assistida. Os itens alterados referem-se: 02 notebooks, 10 barracas, 08 fogareiros, 08 

botijões de gás de 8 quilos. A composição dos itens para custeio ficam assim discriminadas: 02 Kit 

rapel, 10 inscrição UEB, 10 uniformes, Material expediente, 10 mensalidades, 02 instrutores 

(culinária e inglês), 05 atividades socioeducativas externas, alimentação, tendo em vista que os 

recursos autorizados somam o valor de R$ 19.682,44. A equipe do CREAS também solicitou 

autorização ao Conselho para aplicar recursos do PAEFI para desenvolver o plano de atividades de 

interação sociofamiliar, por meio de passeios no espaço de gastronomia no FlussHaus, no município 

de São Martinho – SC, sendo que os valores autorizados são para custear as refeições e o translado 

dos participantes. E, nada mais havendo a tratar-se, foi encerrada esta reunião. E, para constar, foi 

lavrada esta ata, que após lida e aprovada, segue subscrita pelos membros presentes. 

 

 


