
 

Ata nº 090/2018: Aos vinte e seis dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, às 1 

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

conselho para mais uma reunião ordinária, conforme segue: Letiane Pereira Silveira, Fátima 3 

de Oliveira Baumgartner, Lucimá Ribeiro, Deise Cleciane Follmann, Ketlin Rochteschel e 4 

Juliane Grutka. Iniciando a reunião I – a presidente informou que a Conselheira Angélica que 5 

estava representando a Associação Comercial neste conselho comunicou no grupo de watts 6 

que não faz mais parte da ACIG e por esse motivo estaria se desligando deste conselho, diante 7 

disso nova solicitação de membro deverá ser realizada através de ofício e encaminha a 8 

presidente da associação. II – Sobre o “Curso de Introdução ao Exercício do Controle Social 9 

do SUAS” (2º Etapa) que será realizada entre os dias dezesseis a vinte de julho do corrente 10 

ano com as despesas de hospedagem e alimentação custeadas pelo Estado, está sendo 11 

disponibilizada apenas uma (01) vaga não governamental para o nosso município tendo em 12 

vista que houve participação de conselheiro governamental na primeira etapa que aconteceu 13 

no ano de dois mil e dezessete. Diante do exposto a Assistente Social Joceli está buscando 14 

formas legais, com pagamento de diárias para realizar o deslocamento deste conselheiro, 15 

porém até o momento não obtivemos respostas. Diante do exposto ficou definido que caso 16 

esse deslocamento seja possível fica a conselheira Deise Cleciane Follmann indicada para 17 

participar. III – Foi informado também que a Secretaria de Assistência Social está sendo 18 

parceira no “Passeio Ciclístico” que está sendo promovido pela TV Record local, onde a 19 

inscrição é cinco quilos de alimentos não perecíveis e ainda haverá cinco bicicletas que foram 20 

doadas e que serão sorteadas entre os inscritos. Os alimentos serão distribuídos pela Secretaria 21 

em forma de cesta básica às famílias mais vulneráveis. Todos os conselheiros foram 22 

convidados a participar e auxiliar na divulgação. IV – A presidente apresentou ainda o Plano 23 

de Ação do Co-financiamento Estadual e Federal referente ao ano de 2018 encaminhado pela 24 

Secretaria de Assistência Social. Os referidos planos foram analisados e comparados ao ano 25 

anterior. Metas foram alcançadas, indicadores melhorados e é necessário evoluir, para tanto 26 

novas metas foram informadas onde após analisado cada item e discutido entre os presentes 27 

os referidos planos foram aprovados por unanimidade dos presentes. V – Também foi 28 

abordado sobre o Projeto “Nossa Energia” que esta acontecendo em nosso município até o dia 29 

vinte e oito com trocas lâmpadas, cadastro baixa renda para tarifa social de energia e palestras 30 

nas escolas com jogos interativos e experiências. Será finalizado com apresentação teatral na 31 

praça central as dezoito horas de quinta-feira. Nada mais havendo a tratar, eu, 32 



 

______________________________________ Letiane Pereira Silveira, secretaria deste 33 

conselho, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 34 
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