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Aos cinco dias do mês de abril, às oito horas e trinta minutos, reuniu-se na Sala de Conselhos: 

Luana da Silveira Andrade, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, Gabriela Macedo Ferreira, Attila Elod 

Blész, Ivan Max, Daliane Prochnow, Irma Schneirder, Heloísa Raquel Assmann Gonçalves, a 

Secretaria Executiva Iris Lenz Ziani e a Presidente Samia Nassere. A presidente saudou os presentes 

e solicitou leitura das atas das reuniões anteriores que foram lidas e aprovadas por unanimidade. 

Iniciamos com a pauta da reunião, onde foi retomado que a Associação Lar dos Idosos encaminhou 

por e-mail complemento do relatório da entidade, que foi lido durante a reunião. Desta forma este 

conselho aprova a renovação da inscrição conforme Resolução 002/2012.  Dando sequencia, Samia 

explanou sobre o sistema do Programa Bolsa Família na saúde, onde o total é para ser de 699 

famílias para acompanhamento, sendo que até o momento o alcance foi de 315 famílias 

acompanhadas (384 faltantes). Retoma que tem a parceria com a Educação, onde enviam bilhetes 

pelos alunos em abril e outubro, para tempo hábil do acompanhamento e alimentação do sistema, 

onde apresenta um bom resultado do acompanhamento, uma vez que logo as famílias procuram  e 

desta forma é quase atingido o total de acompanhamentos. Solaine complementou sobre o relatório 

do Bolsa na Educação: refere que atingiram 876 famílias de crianças, sendo 734 de 6 a 15 anos e 

142 de 16 e 17 anos, contando com apenas 32 indefinidos. Ressalta ainda que pelo informe da 

Educação, com 2 meses de infrequência já bloqueia o benefício. As conselheiras que mencionaram 

sobre o bolsa, reconhecem também que pela saúde a questão de bloqueio devido a 

incondicionalidades é mais demorado. Gabriela ressalta que os bloqueios frente a renda tem 

funcionado bem. Seguindo a pauta, a comissão de normas e monitoramento agendou a reunião de 

avaliação dos documentos da Emater e Liga Feminina de Combate ao Câncer, sendo agendado para 

dia 13/04 às 8h30 na Sala de Conselhos. Após está reunião, será dado sequencia a mais uma visita a 

entidades, sendo desta vez na Casa Lar do município, onde a maioria dos conselheiros poderá 

realizar a visita. Fica agendado para o dia 13/04 com previsão de 9hs, após a reunião da comissão. 

Ainda sobre as visitas, Sâmia compartilhou via leitura o relatório das visitas anteriores ao Cras e 

Creas do município, fazendo os apontamos a partir das atribuições deste Conselho, onde os 

conselheiros presentes também fizarem apontamentos e adaptações aos documentos. Como assunto 

final, Gabriela explanou sobre o Plano de Aquisição de Alimentos – PAA, que foi possível através 

da adesão de dois programas, sendo CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) e SDR 

(Sindicado do desenvolvimento rural) que irão atingir aproximadamente 400 famílias em extrema 

pobreza, sendo que cada entrega tem a previsão de abranger 100 famílias e ainda a casa de 

passagem e Cras do Município. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, sendo da 

mesma lavrada a presente ata que vai assinada por todos os presentes, para que se produzam os 

devidos e legais efeitos. Vera Cruz. 

 


