
 

Ata nº 002/2020: Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às quinze 1 

horas e sete minutos reuniram-se na sala de reuniões os membros do conselho para a reunião 2 

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

Elizandra Jéssica da Silva Brasil, Helman Disnei Meneguzzi, Ketlim Rochteschel e Letiane 4 

Pereira Silveira. A pauta para este encontro foi: I – Redução do Recurso Federal, II – Critérios 5 

e Prazos para concessão de benefícios eventuais; III – Renda do BPC e IV – Assuntos 6 

Diversos. I – Iniciando a reunião a Assistente Social Joceli informou que já estamos sentindo 7 

os cortes do orçamento do Fundo Nacional de Assistência Social para o ano de 2020 que foi 8 

de aproximadamente 37% no mês de Janeiro. II – Foi informado ainda que esta sendo 9 

realizada a alteração de alguns artigos da lei de benefícios eventuais dando maior flexibilidade 10 

para concessão do benefício pelos técnicos de referência de nível superior que compõe a 11 

equipe do SUAS. Após a tramitação na câmara de vereadores será estabelecido mediante 12 

resolução deste conselho os critérios e prazos para conceder este benefício aos usuários.   III – 13 

Outra questão que foi informado aos conselheiros é que a Emenda do Projeto de Lei para 14 

alterar a Lei nº 8.742de 7 de dezembro de 1993 que trata da Lei Orgânica da Assistência 15 

Social) para elevar o limite de renda per capita para fins de concessão de benefício de 16 

prestação continuada foi vetado. IV – Passando para os assuntos diversos a Secretária Neusa 17 

Petrekic apresentou aos conselheiros a proposta de reforma para o espaço do CRAS (Centro 18 

de Referência de Assistência Social) para melhorar as condições de trabalho da equipe e do 19 

atendimento aos usuários de acordo com as normativas vigentes de espaço físico. Nada mais 20 

havendo a tratar, eu, ______________________________________ Elizandra Jéssica da 21 

Silva Brasil, secretariei esta reunião, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será 22 

pelos presentes assinada. 23 

___________________________________________________________________________24 

___________________________________________________________________________25 
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___________________________________________________________________________ 27 


