
 

Ata nº 093/2019: Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se 1 

na sala de reuniões os membros do conselho para a primeira reunião ordinária do ano, 2 

conforme os presentes que segue: Marcinei Baraba, Larissa Aroma Martins, Deise Cleciane 3 

Follmann, Ketlin Rochteschel, Fátima de Oliveira Baumgartner, Elizandra Jéssica da Silva 4 

Brasil e Helman Disnei Meneguzzi. Também estiveram presentes a Assistente Social Joceli 5 

Friedrich e a Secretária de Assistência Social Neusa Petrekic. Iniciando a reunião a presidente 6 

informou que a Secretária Letiane está de licença maternidade e assim para secretariar esta 7 

reunião com registros e elaboração da Ata fica a Sra. Elizandra Jéssica da Silva Brasil como 8 

responsável. A pauta para este encontro foi apresentada conforme segue: I – Prestação de 9 

Contas do saldo Remanescente do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) do ano de 10 

2017 (dois mil e dezessete); II – Calendário Anual 2019 (dois mil e dezenove); III – Retorno 11 

das Atividades do presente ano; IV – Programação do Evento “Março Lilás”; V – 12 

Reprogramação dos Saldos das Contas do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social) para 13 

o ano de 2019 (dois mil e dezenove) e VI – Eleição da Nova Diretoria Executiva (presidente, 14 

vice-presidente e secretária). I - Iniciando pela prestação de Contas FEAS/2017, as notas 15 

fiscais, processos de empenho e relatório anual observou-se que o saldo remanescente de 16 

2017 para o exercício de 2018 foi executado de acordo com as orientações recebidas, estando, 17 

portanto, APROVADO por todos os presentes. II – Sobre o calendário Anual acordou-se que 18 

as reuniões ordinárias serão realizadas sempre na primeira quarta-feira do mês as 15:00 19 

(quinze horas) na sala de reuniões. III – Retomando as atividades de dois mil e dezenove foi 20 

informado que a Coordenadora do CRAS pela formação de Psicologia também será a técnica 21 

responsável pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo juntamente com um 22 

orientador social que será contratado para esse fim, assim a equipe técnica do CRAS 23 

(assistente social e psicóloga) conseguem realizar as intervenções junto ao PAIF (Programa 24 

de Atenção Integral a Família). Sobre o Programa POPSEC as atividades serão retomadas a 25 

partir de dezoito de março quando a Coordenadora Valéria retorna de licença maternidade. 26 

Para esse ano haverá novidades com aulas de Karatê e há possibilidade de aulas de violão. 27 

Sobre as atividades e o Serviço de Fortalecimento de Vínculo para Idosos as ações serão 28 

retomadas a partir do dia três de março quando será realizado o primeiro almoço, para esse dia 29 

música ao vivo está sendo contratado para animar os vovôs, visitas e convites serão também 30 

realizados. IV – Para a ação do “Março Lilás” que marca a Luta das Mulheres por seus 31 

direitos e melhores condições de trabalho, uma programação especial está sendo preparada em 32 

parceria com o comércio local, com palestra, caminhada com café da manhã, dança na praça e 33 



 

finalizando com workshop de beleza. Para esse evento será disponibilizado transporte da 34 

comunidade de Nova Aliança e Assentamento. Ainda será realizado no dia dezesseis do 35 

mesmo mês um evento com palestra na Comunidade Madre Paulina, com disponibilização de 36 

transporte para deslocamento das fazendas próximas. V – Foi apresentado a todos os 37 

presentes os saldos remanescentes das contas correntes e aplicação dos recursos do FNAS 38 

(Fundo Nacional de Assistência Social) do ano de 2018 (dois mil e dezoito), o qual ficou 39 

pouco saldo em conta sendo os mesmos autorizados a reprogramação para o ano de 2019 40 

(dois mil e dezenove). Passando para a última pauta, VI – ocorreu a eleição da diretoria, 41 

ficando assim eleita para mandato de 01 (um) ano; Presidente: Larissa Aroma Martins, Vice-42 

Presidente: Fátima de Oliveira Baumgartner  e Secretária: Elizandra Jéssica da Silva Brasil. 43 

Nada mais havendo a tratar, eu, ______________________________________ Elizandra 44 

Jéssica da Silva Brasil, secretariei esta reunião, lavrei e encerro esta ata que após lida e 45 

aprovada será pelos presentes assinada. 46 

___________________________________________________________________________47 

___________________________________________________________________________48 

___________________________________________________________________________49 

___________________________________________________________________________ 50 


