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

Luana da Silveira Andrade, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, Daliane Prochnov, Ivan Marx, Vinícius 

Hochscheidt , Mirna Weber, Ieda Freese, Gabriela Macedo Ferreira, e a Presidente Samia Nassere. 

Assistente Social Gabriela trouxe o plano de ação para apreciação do Conselho, sendo que segundo 

o que foi apresentado, o total previsto para o Fundo Nacional de Assistência Social FNAS é de R$ 

524.313,57 (quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e cinquenta e sete centavos) 

Recursos Próprios R$ 312.310,00 (trezentos e doze mil e trezentos e dez reais) e os Recursos do 

fundo para exercício o total de R$ 849.623,57 (oitocentos e quarenta e nove mil e seiscentos e vinte 

e três reais e cinquenta e sete centavos). Desta forma o conselho demonstra ciência e aprova, sendo 

que o preenchimento no sistema e considerações será realizado com data limite até setembro. Em 

seguida foi complementado por Gabriela que o Prefeito recebeu um documento apontando que a 

prestação de contas, onde o conselho sinaliza no sistema que é apenas quando apresentado, deve 

ocorrer com mais frequência. Desta forma, o Conselho aponta que a comissão responsável irá se 

reunir com o setor de contabilidade para analisar a documentação e que de forma periódica irá estar 

realizando esse acompanhamento de forma mais frequente. Dando sequencia a reunião Gabriela traz 

também sobre um repasse do FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social) no valor de R$ 8.837,35 

(oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos) referente ao Plano de Ação para o 

Co-Financiamento do Governo Estadual, sendo os recursos próprios alocados no Fundo(anual) é de 

R$ 312.310,00 ( trezentos e doze mil, trezentos e dez reais). Desta forma os conselheiros aprovam 

por unanimidade o Plano de Ação para co-financiamento do Governo Estadual. Ainda, foi 

informado que o cadastro único esta sendo implantando uma nova versão, estando sem 

funcionamento até a próxima semana. Gabriela solicita que através do IGD BOLSA FAMÍLIA, seja 

trazido um assessor para explicar o novo funcionamento do sistema. Que já viu uma empresa 

denominada All System Software, sendo que para ficar dois dias, foi feito o orçamento de R$ 

2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais). Todos os conselheiros aprovam por unanimidade o 

investimento de R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais) para a capacitação do servidor. 

Para finalizar a reunião Samia relatou a visita para a entrega do PAA, realizada no mês anterior. 

Trouxe que percebeu muitos benefícios e organização do programa. Refere também que analisou as 

famílias que conhecia frente ao acompanhamento do Bolsa Família e que são todas famílias que 

realmente tem necessidade, muitas com situações nutricionais vulneráveis. E que então aproveitou 

para contatar com as famílias que não estavam cumprindo a condicionalidade de pesagem, 

solicitando que retornem ao acompanhamento, no sentido que percebam que todo o trabalho 

realizado é conjunto da rede de acompanhamento. 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, 05 de julho 2018. 

 


