
ATA Nº 190 

 

Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, 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: Daniela Machado Inês Cruz (Trabalhador do Setor); Saray Battistella 

(Trabalhador do Setor); Rosilene Costa Antônio (APAE); Marilene M. Vicente (usuária da política 

da assistência social); Alcimara Bosa Pereira (Secretaria de Indústria e Comércio); Cleide 

Agostinho (Secretaria de Assistência Social); Giovani Souza de Moraes (Secretaria de 

Administração e Finanças); Tatiana da Silva Fernandes (Trabalhador do Setor); Mara Pereira 

(Secretaria de Assistência Social); Moacir Correa Borges (Secretaria de Obras e Viação). 

Inicialmente a técnica Elizabeth Maccari explicou sobre os recursos reprogramados do CRAS e 

CREAS do ano de 2015 para serem aplicados no ano de 2016, tendo sido aprovado por 

unanimidade pelo Conselho, segue tabela abaixo: 

 

 

Posteriormente ficou acordado que deverá acontecer uma reunião do Conselho Municipal de 

Assistência Social e Conselho Municipal do Idoso no Centro de Convivência da Terceira Idade, no 

dia 17 de março de 2016, às 8h30min para discutir sobre o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos. A técnica Elizabeth explica sobre o padrão de custo de serviço, 

demonstrativo de custeio por criança para o serviço de assistência social, bem como esclareceu 

sobre a Resolução nº 1, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o reordenamento do Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência 

Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do 

público prioritário. Também esclarece que provavelmente terá uma reunião com a secretaria de 

administração, secretaria de assistência e CEACA para ver a possibilidade de colocar as 16 crianças 

na entidade sendo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Ficou aprovada a 

resolução que autoriza sobre a discussão da proposta do SCFV. Posteriormente o Conselho foi 

informado sobre o parecer entregue ao Controle Interno da prefeitura de todas as prestações de 

contas do ano de 2015, tendo em vista que após o Controle encaminha as informações para o 

Tribunal de Contas de Santa Catarina. Foi explicado que deveria ser regularizada a composição do 

Comitê do Programa Bolsa Família, sendo representantes do governo: Alcimara Bosa Pereira e 

Maria Ivonete Santos Romualdo; e sendo representantes da sociedade civil: Rosilene Costa Antônio 

e Marilene Mendes Vicente. O decreto de composição deverá ser alterado o mais rápido possível. 



Foram deliberadas alguns requisitos para o Abrigo Institucional a autorizar a liberação de recursos 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para compras relacionadas às necessidades de crianças e 

adolescentes do Serviço de Acolhimento Institucional/Abrigo; autorizar a liberação do valor de R$ 

1.149,00 (hum mil, cento e quarenta e nove reais) para pagamento de leite Aptamil AR destinado a 

suprir necessidade de alimentação especial a criança acolhida no Serviço de Acolhimento 

Institucional/Abrigo; autorizar o valor de até R$ 1.200,00 (hum mil, duzentos reais) para compra de 

material de pintura para reforma do novo espaço do Serviço de Acolhimento Institucional/Abrigo 

para crianças e adolescentes; autorizar o valor de até R$ 600,00 (seiscentos reais) para o conserto da 

máquina de lavar roupa do Serviço de Acolhimento Institucional/Abrigo para crianças e 

adolescentes. 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. 

       

 

 

 


