
 

Ata nº 095/2019: Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se 1 

na sala de reuniões os membros do conselho para a reunião ordinária, conforme os presentes 2 

que segue: Cintia Rodrigues Dias, Larissa Aroma Martins, Ketlin Rochteschel, Marilete 3 

Ritzmann, Elizandra Jéssica da Silva Brasil e Letiane Pereira Silveira. Também estiveram 4 

presentes a Assistente Social Joceli Friedrich e a Secretária de Assistência Social Neusa 5 

Petrekic. A pauta para este encontro foi apresentada conforme segue: I – Participação na 6 

Reunião da CIB – Comissão Intergestores Bipartite no mês de Maio/2019. II – Plano de Ação 7 

2019 I – Iniciando pela participação na reunião da CIB em maio de 2019 a Secretária Neusa 8 

disse que com relação ao Programa Pró-Familia a auditoria do Governo Estadual foi encerada 9 

e mais informações sobre o programa, sobre ajustes ou continuidade será informada na 10 

próxima reunião da CIB, a Assistente Social ressaltou a importância das regularidades nas 11 

reuniões tendo em vista que o governo federal está verificando todos os passos dos 12 

municípios quanto ao CPF (Conselho, Plano e Fundo) sob responsabilidade de corte de 13 

recursos.  A Secretária informou que as parcelas estão em atraso e algumas ações previstas 14 

terão que sofrer ajustes devido ao atraso no pagamento das parcelas uma vez que o município 15 

possui uma previsão de cinco por cento e que se torna um valor mínimo diante de todas as 16 

ações e serviços que vem sendo desenvolvidos. II – Com relação ao Plano de Ação 2019 a 17 

Assistente Social Joceli apresentou aos conselheiros o planejamento da Gestão conforme 18 

segue: Meta Física referente ao Programa Bolsa Família o fator de operação do IGD-M será 19 

de 0,92, de Atualização Cadastral será de 0,90, referente a taxa de frequência escolar será de 20 

0,95, e da agenda da saúde será de 0,95. A Previsão de atendimento do Serviço de Proteção 21 

Social Básica foi calculada com base no atendimento dos últimos cinco meses chegando numa 22 

previsão/ano de 2.800 (dois mil e oitocentos) atendimentos. A previsão de atendimento do 23 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo foi programada com base nos 24 

atendimentos que constam atualmente no sistema SISC sendo 180 (cento e oitenta) e para 25 

público prioritário 15 (quinze) e do BPC na escola como são poucos permanecem a meta de 26 

04 atendimentos. Buscando informações no Departamento de Contabilidade com relação aos 27 

recursos próprios alocados no fundo e que esta classificado na função 08 (oito) da LOA (Lei 28 

Orçamentária Anual) e será destinado ao SUAS (Serviços, benefícios, programas e projetos 29 

sociais) será de R$ 1.394.135,00 (um milhão trezentos e noventa e quatro mil, cento e trinta e 30 

cinto reais) e que será destinado aos serviços do SUAS  e referente ao Fundo Estadual a 31 

previsão de repasse ainda não foi definido mas inserimos o valor pactuado no ano de 2018 32 

sendo de R$ 31.082,00 (trinta e um mil e oitenta e dois reais). Após a apresentação do Plano, 33 



 

foi aberto espaço para discussão e análise das informações e aprovado por unanimidade dos 34 

presentes. Nada mais havendo a tratar, eu, ______________________________________ 35 

Elizandra Jéssica da Silva Brasil, secretariei esta reunião, lavrei e encerro esta ata que após 36 

lida e aprovada será pelos presentes assinada. 37 

___________________________________________________________________________38 

___________________________________________________________________________39 

___________________________________________________________________________40 

___________________________________________________________________________ 41 


