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Ata n°332/2019. Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e 1 

dezenove, às nove horas e dez minutos, deu-se início a reunião extraordinária do 2 

Conselho Municipal de Assistência Social, na sala de reunião da Casa dos 3 

Conselhos – anexo ao CAM. Conselheiros presentes: Reinaldo Wagner, Denis 4 

Cezar Musial, Camila Wagner, Raíssa Negroni de Oliveira, Neiva Mattos Sava, 5 

Fabio Ricardo Ledesma, Sandra Martins Pacheco, Luiz Henrique Palavicini 6 

Selivan, Antonio Sidnei Martins. O presidente inicia a reunião cumprimentando a 7 

todos e em seguida realiza a leitura da pauta, a qual é aprovada com a inclusão 8 

de um novo assunto: Informações sobre as Oficinas. Em seguida explica que o 9 

município irá receber o Incentivo CRAS e CREAS, sendo duas deliberações no 10 

mesmo documento no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que 11 

deve ser utilizado para a compra de materiais permanentes, em conversa e 12 

analise juntamente com a Secretaria de Assistência Social, Sybil Dietrich, o 13 

conselheiro traz a proposta em priorizar a compra de um novo veículo para o 14 

CRAS Vila São João, pensado a princípio na compra de um veículo Gol, e destinar 15 

o restante para a compra de materiais permanentes para os outros CRAS, usando 16 

como exemplo a compra de novos computadores entre outros materiais 17 

necessários. Colocado em votação todos os conselheiros aprovam a destinação 18 

do recurso. Em continuidade Denis, comunica que foi realizada reunião no dia 19 

24/09/2019 das comissões de normas e de inscrições, para realizar a análise e 20 

discussões em cima do pedido de certificação realizado pela SASE, sendo assim 21 

as comissões encaminharam o parecer para a plenária discutir na presente data, 22 

em seguida Denis realiza a leitura do parecer da comissão e explica que faltou 23 

algumas documentações necessárias para a análise e que a instituição possui o 24 

prazo de quarenta e cinco dias para apresentar as documentações solicitadas. Em 25 

relação a esse assunto o representante do SASE, o pastor Josué, explica algumas 26 

atividades desenvolvidas pelo SASE e informa que irá recolher os documentos 27 

necessários e trará para nova análise da comissão. Colocado em votação todos 28 

os conselheiros aprovam a decisão da comissão, sendo aprovado também o envio 29 

do oficio para o SASE informando o parecer da comissão e os documentos 30 

necessários. Após Denis repassa informações sobre a contratação de 31 

profissionais para trabalhar nas três oficinas que foram abertas, sendo elas: Artes 32 

Marciais, Karatê e Artesanato, explica que o edital já está disponível no portal da 33 

transparência da prefeitura, essas oficinas a princípio serão desenvolvidas nos 34 

CRAS, para se candidatar os profissionais precisam possuir o MEI, com 35 
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programação para o dia 08/10/2019 a abertura dos envelopes das inscrições. 36 

Destacando que será pago via recurso livre vindo da prefeitura do município. Para 37 

finalizar Denis faz um breve comentário em relação ao Centro da Juventude, onde 38 

o mesmo está com prazo em ser inaugurado até o final do ano, repassa que falta 39 

poucas coisas para serem compradas, e que já foi solicitado a contratação de 40 

novos profissionais para atuar no espaço. Sem mais assuntos a tratar o presidente 41 

Denis Cesar Musial encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu 42 

____________________________, lavrei esta ata com o termino às nove horas e 43 

quarenta minutos, assinei junto com o presidente _________________________e 44 

os demais assinaram a lista de presença.                    45 


