
 

 

 

Ata nº 003/2022: Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

vinte e dois, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência 

Social (CMAS), conforme os presentes que segue: Cristina Schimidt, Pedro 

Justino Junior, Fabiana Garcia de Melo, Danilo Felipe da Mata, Neiry Silva 

Freitas, Ellen Garcia de Melo e Silvania W. Dal Piaz, Como pauta este encontro 

temos: I- Alteração da Presidência do Conselho – Nossa atual presidente 

Joceli Friedrich se afasta da presidência por assumir o cargo de assistente 

social do CRAS o qual não permite que a mesma exerça as duas funções, sendo 

assim sua atual vice, Silvania W. Dal Piaz assume a Presidência e sua suplente 

será a servidora Raquel Puhl. Nada mais havendo a tratar, eu, Kellen Garcia 

de Melo, ______________________________________, secretaria executiva do conselho, 

lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes 

assinada._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ata nº 004/2022: Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte 

e dois, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social 

(CMAS), conforme os presentes que segue: Cristina Schimidt, Pedro Justino 

Junior, Danilo Felipe da Mata, Neiry Silva Freitas, Silvania W. Dal Piaz, Deise 

Cleciane Follmam e Joceli Friedrich. Como pauta para este encontro temos: I- 

Eleição para Presidência do Conselho. II- Plano de Ação Co 

financiamento do Governo Federal 2022. III- BPC na escola. A servidora 

Joceli Friedrich iniciou a reunião com a eleição para presidência, após a 

votação dos presentes fica eleita presidente do CMAS a sr. Silvania Dal Piaz e 

como vice-presidente fica eleita a sr. Deise Cleciane follmam, ambas eleitas 

por unanimidade pelos presentes, o Plano de Ação foi apresentado e 

aprovado, sobre o BPC na escola, fica decidido que o programa vai continuar 

ativo, o conselho enviará oficio às Secretarias de Assistência Social, Saúde e 

Educação para nomear os representantes de cada uma. Nada mais havendo a 

tratar, eu, Kellen Garcia de Melo, ______________________________________, secretaria 

executiva do conselho, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será 

pelos presentes 

assinada._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 

 

 



 


