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Ata n° 326/2019. Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove 1 

horas, ocorreu a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, nas 2 

dependências da sala de reunião da Casa dos Conselhos - anexo ao CAM. Conselheiros 3 

presentes: Reinaldo Wagner, Thais Salvado Tartarotti, Cleide Aparecida da Cruz, Irailce 4 

Aparecida Budziak Machado, Teresinha Miranda Veres. Registra – se também a presença 5 

do vereador Ronildo Surek. O presidente do Conselho Reinaldo Wagner, inicia a reunião 6 

agradecendo a presença de todos, em seguida faz a leitura da pauta, a qual é aprovada 7 

com a inclusão de dois novos assuntos: Lançamento do programa Família acolhedora e 8 

Audiência pública referente a Reforma da Previdência Social. Em seguida Denis, fala 9 

sobre o lançamento do programa Família acolhedora, o qual será lançado dia 18 de julho, 10 

o evento será realizado na câmara de vereadores com a seguinte programação: parte da 11 

manhã, palestra de capacitação junto a rede, parte da tarde palestra com intuito de 12 

sensibilização junto à comunidade e lançamento do programa, a palestra será ministrada 13 

pela professora Dra. Jane Valente, Denis repassa que o município já recebeu o recurso 14 

no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para subsidio das famílias cadastradas no 15 

programa, será destinado 1 salário mínimo por criança, Denis explica também que o 16 

projeto Família Acolhedora, é um acolhimento familiar, contando com ajuda de uma 17 

equipe e famílias que estão dispostas a receber essas crianças e adolescentes que estão 18 

sobre medida judicial, as famílias passarão por um processo de seleção e formação, 19 

destacando que o lançamento será realizado em comemoração ao mês do aniversário da 20 

cidade, juntamente com o lançamento da panificadora comunitária e o centro de 21 

convivência que serão lançados no dia 16 de julho, outra inauguração será a da casa lar 22 

no dia 31 de julho na Casa dos Conselhos, Denis comenta que o valor total da reforma foi 23 

de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ficando apenas o Centro da juventude para 24 

inauguração em agosto. Em relação a audiência pública será realizada no dia 01/08/2019 25 

às 19h00min, na câmara municipal, sendo a mesma promovida pelo CMAS juntamente 26 

com o CMDPI, será enviado convite para os deputados da região e para a comunidade, a 27 

palestra será ministrada pela Professora Dra. Luciana de Barros Jaccoud – Doutora em 28 

Sociologia. Dando continuidade à pauta Denis fala sobre a XII Conferencia municipal da 29 

Assistência Social, a qual possui como tema central Assistência Social com financiamento 30 

público e participação social, com proposta de avaliar a política de assistência social 31 

desenvolvida no município, em seguida Denis faz a apresentação do regulamento o qual 32 

é aprovado por todos os conselheiros presentes, referente a conferencia Denis explica 33 

que será encaminhado para a provação da câmara o projeto de lei, o qual possibilitara a 34 

escolha dos conselheiros para compor o Conselho em uma assembleia antes da 35 
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conferencia, Reinaldo explica também de haver a possibilidade de diminuir o número de 36 

conselheiros pra 6 representantes governamentais e 6 não governamentais, em relação 37 

ao dia da conferencia Denis repassa que será realizada no dia 20/08/2019 na Associação 38 

dos Servidores Públicos, a comissão responsável para organização da conferencia fica 39 

composta pelo representante governamental Denis e não governamental a conselheira 40 

Thais, as inscrições serão realizadas via e-mail da Casa dos Conselhos dos dias 41 

01/07/2019 à 16/08/2019, a conferencia será realizada com 3 eixos para a discussão de 42 

propostas, as pré-conferencias serão realizadas juntamente com os CRAS e CREAS, 43 

sendo realizada 1 no interior do município, em relação a palestrante ainda será 44 

confirmada. Sem mais assuntos a tratar o presidente Reinaldo Wagner encerra a reunião 45 

agradecendo a presença de todos. Eu _________________________________, lavrei 46 

esta ata com o termino às dez horas e vinte minutos, assinei junto com o presidente 47 

_______________________________ e os demais assinaram o livro de presença.               48 
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