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Ata n°344/2020. Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às oito horas 1 

e quarenta minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de 2 

Assistência Social, on-line via plataforma Google Meet. Conselheiros presentes: 3 

Denis Cezar Musial, Suzan Karlla Maieski, Mariane Lukavy, registra-se também a 4 

presença do psicólogo Octávio Meier. O presidente Denis inicia a reunião 5 

cumprimentando a todos, em seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma 6 

aprovada, sem a inclusão de novos assuntos. Após, coloca para aprovação a ata 7 

nº343/2020, sendo a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Denis 8 

fala sobre as comissões, expõe que foi encaminhado no grupo do WhatsApp e 9 

solicitado que os conselheiros que possuíam interesse em participar das 10 

comissões colocassem seus nomes, porém está tendo dificuldade para completar 11 

todas as comissões, onde até o momento apenas a Comissão Permanente de 12 

Financiamento e Orçamento de Assistência Social está completa; Denis faz a 13 

sugestão de realizar uma nova tentativa encaminhando no grupo para terminar a 14 

composição das comissões, sendo aprovado por todos. Expõe também que 15 

conforme deliberado na última reunião, foi encaminhado e-mail para as 16 

representantes do Grupo Resistência e encaminhado mensagem via WhatsApp 17 

para a responsável do grupo, solicitando novas indicações, tendo em vista que as 18 

duas conselheiras solicitaram afastamento do Conselho, porém não houve retorno 19 

das mesmas; Denis faz a sugestão em convocar a instituição suplente, sendo a 20 

APMF do Colégio São Vicente de Paulo, e se as mesmas não aceitarem, será 21 

convocado a próxima suplente. Com relação as comissões, Denis faz a sugestão 22 

que seja encaminhado novamente no grupo somente após a publicação do novo 23 

decreto, para que a instituição que entrar no Conselho tenha a oportunidade de 24 

fazer parte das comissões. Nos assuntos gerais, Denis repassa que está sendo 25 

realizada reunião com o Escritório Regional e com o Departamento de Proteção 26 

Social Especial, para discutir sobre o novo valor de repasses das Residências 27 

Inclusivas. Sem mais assuntos a tratar, o presidente Denis Cezar Musial encerra a 28 

reunião agradecendo a participação de todos. Eu, Mariana do Carmo Bueno da 29 

Rocha, lavrei a presente ata com o termino às oito horas e cinquenta minutos, e 30 

assinei junto com o presidente. 31 


