
Ata nº 087/2018: Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 1 

as dezesseis horas e quatorze minutos, reuniram-se na sala de reuniões os membros do 2 

Conselho Municipal de Assistência Social conforme segue: Lucima  Ribeiro  da  Silva, 3 

Letiane Pereira Silveira, Fatima de Oliveira Baumgartner, Araci Schuck, Juliane  Grutka e 4 

Ketlim M. Rochteschel, para mais uma reunião ordinária. Na oportunidade estiveram 5 

presentes a Assistente Social Joceli Friedrich e a Secretária Neusa Petrekic. A 6 

Assistente Social Joceli informou aos membros do conselho que foi solicitado a equipe 7 

do CRAS que as ações dos programas e serviços a serem desenvolvidos sejam 8 

planejados e elaborados projetos de intervenção para aprovação por este conselho de 9 

assistência, buscando uma maior transparência na execução dos serviços e aplicação dos 10 

recursos. A Secretária Neusa Petrekic informou também quanto a solicitação, através de 11 

emenda parlamentar de um micro-ônibus que foi solicitado para auxiliar no 12 

deslocamento das crianças/adolescentes e idosos que participam das oficinas do SCFV 13 

(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo). A conta já foi aberta e a 14 

Secretaria está aguardando a liberação de recursos para aquisição. A Secretária Neusa 15 

também informou das reformas e mudanças que serão realizados nos espaços do CRAS 16 

(Centro de Referência de Assistência Social) e POPSEC (Programa de Oficinas 17 

Pedagógicas Sócioeducativas e Culturais) onde também é trabalhado o SCFV. A 18 

mudança se refere ao Programa POPSEC que será instalado na antiga estrutura da 19 

creche municipal localizado no Bairro Vila Nova tendo em vista que o pátio é maior e 20 

cercado proporcionando maior segurança ao público atendido. Já o espaço do CRAS 21 

será instalado na atual estrutura do POPSEC onde as salas são amplas, garantem a 22 

privacidade do atendimento uma vez que há divisórias de alvenaria e se encontra 23 

próximo ao campo municipal e futura rodoviária. Nesse espaço ainda há condições de 24 

acessibilidade ficando apenas a ampliação e construção de um banheiro acessível. A 25 

Secretária Neusa também informou que estará verificando junto a Gestão Nacional do 26 

IGD PBF a possibilidade de passar a Moto BIZ adquirida com o recurso federal para o 27 

gabinete do prefeito ou secretaria de administração, uma vez que a equipe do cadúnico 28 

não possui habilitação para utilizar a mesma e ainda que possuíssem esta moto não 29 

atende a necessidade da equipe para realizar o acompanhamento das famílias.  A 30 

Conselheira Lucima sugeriu que as ações do PAIF e SCFV fossem divididas por 31 

setor/bairros e realizados “in loco” de uma forma que as famílias se sentissem mais a 32 
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vontade para a participação e a equipe estaria mais próximo dos usuários. A Secretária 33 

também informou que vários cursos estão sendo realizados em parceria com o SENAR 34 

para as famílias residentes no assentamento e comunidade de nova aliança, buscando o 35 

empoderamento destas famílias para melhorar a situação de renda ou até mesmo para 36 

fortalecer a convivência da comunidade onde vivem. Nada mais havendo a tratar, 37 

eu,______________________ Letiane Pereira Silveira, secretaria deste conselho, lavrei 38 

e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 39 

______________________________________________________________________40 

______________________________________________________________________ 41 

______________________________________________________________________ 42 

______________________________________________________________________43 

______________________________________________________________________44 

______________________________________________________________________45 

______________________________________________________________________46 

______________________________________________________________________47 

______________________________________________________________________48 

______________________________________________________________________ 49 


