
ATA Nº 210 

Aos oito dias do mês de junho de  dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, na sala de 

reunião da Secretaria de Assistência Social, na rua Ernani Coutrin, nº 187, Centro – Capivari de 

Baixo, aconteceu a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, onde estiveram 

presentes os seguintes representantes: Nelita do N. de Andrade (Secretaria de Administração e 

Finanças), Rosilene Costa Antônio (APAE), Saray Battistella (Trabalhador do Setor),  Fernando 

Brasil (Secretaria de Indústria e Comércio), Rosane Comelli (Secretaria de Saúde), Tatiana 

Fernandes (Trabalhador do Setor), Rosa Machado Silveira (CEACA), Ainda estiveram presentes: 

Michel Campos Mendes e Alessandra Vieira Francioni Silva. Inicialmente Alessandra Vieira 

Francioni Silva abriu a reunião colocando em virtude da licença a maternidade da secretária 

executiva deste Conselho Josiane de Oliveira Valgas a mesma ficará com essa função de ajudar o 

Conselho até o retorno da secretária executiva. Com a ausência do presidente do conselho 

justificada durante a semana, a reunião prosseguiu com a apresentção do Plano de Ação apresentado 

por Michl, a técnica Alessandra explicou que o referido plano é preenchido anualmente e tem uma 

grande importância para que o Governo Federal tenha controle de como a verba cofinanciada está 

sendo aplicada no município e respectivamente a previsão das metas de atendimento físico de 

equipamentos da Assistência Social, Michel esclareceu também quanto a aprovação do plano de 

ação pelos conselheiros. Colocado em votação todos os conselheiros aprovaram e esta aprovação 

será publicada pela Resolução nº 137/2017 deste conselho. Em seguida Alessandra  falou com a 

presidente do  Conselho do idoso Roberta enviou um ofício ao prefeito Nivaldo de Souza e a 

secretária de finanças Selma Costa o retorno da secretária executiva dos conselhos Josiane de 

Oliveira Valgas após a licença maternidade. Após feita a Leitura do Ofício todos aprovaram e 

sugeriram que os três presidentes dos conselhos (idoso, assistência social e pessoa com deficiência) 

levem em mãos o ofício ao prefeito e a secretária de finanças. Dando continuidade aos assuntos da 

reunião Alessandra colocou sobre a Conferência da Assistência Social que acontecerá neste ano 

com o prazo final trinta e um de julho de dois mil e dezessete, acontecerá no dia vinte e sete de 

julho, no auditório do CEACA com apresentação das crianças do referido serviço e possui uma 

ótima infraestrutura para os aprticipantes, então três propostas de orçamento de palestrante foram 

apresentadas para os conselheiros e a primeira opção sugeria e aprovada foi da Sra. Darlene e 

Moraes Silveira e segunda opção caso não ouvesse mais agenda disponível para a Sra. Darlene 

ficaria Mariana Jacques, quanto a gráfica mencionada na reunião anterior a prefeitura ainda não tem 

licitação pronta, será necessário fazer três orçamento dos materiais de gráfica. A Conselheira Rosa 

colocou  que as entidades e os serviços de assistência social estão com bastante dificuldades para 

atender as demandas de solicitação de cesta básica mesmo nos casos de emergência. As entidades 



estão tendo que resolver  esses problemas sozinhos e não estão dando conta da demanda, após um 

debate bastante construtivo e esclarecedor os conselheiros resolveram fazer um ofício do conselho 

da assistência social, ao prefeito municipal juntamente com um ofício do conselho da assist~encia 

social ao prefeito municipal juntamente com um ofício dos serviços CRAS e CREAS quanto à 

demanda de cada um. Alessandra explicou que o levantamento  e orçamento solicitando a licitação 

para compra já foi entregue na secretaria de finanças. Os conselheiros ainda acharam melhor que 

este ofício seja entregue em mãos ao prefeito para melhores esclarecimentos quanto a falta de 

comido pode ocasionar em problemas maiores ao município como um “acolhimento desnecessário”. 

Alessandra ainda colocou o último assunto com Relação ao Programa Nacional de Promoção do 

Acessos ao Mundo do trabalho – ACESSUAS que foi assinado o termo aceite no ano de dois mil e 

dezesseis e como não foi desenvolvido e aplicado este recurso a secretaria através da orientação da  

AMUREL irá firmar a repactuação deste recurso com o governo federal, sendo que hoje o 

município possui um recurso no valor de R$ 53.99,39, para desenvolver este programa, todos os 

conselheiros aprovaram esta repactuação e dessa aprovação sairá uma resolução nº 138/2017. 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. 

      

 

 

 


