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Aos dois dias do mês de agosto de 2018 às oito horas e trinta minutos, reuniu-se na Sala de 

Conselhos: Luana da Silveira Andrade, Solaine Adriana Wagner Ruhoff, Daliane Prochnov, Ivan 

Marx, Edimar Segatto, Genina da Silva, Heloísa Raquel Assmann Gonçalves, Ieda Freese, Gabriela 

Macedo Ferreira, a Secretária Executiva Iris Lenz Ziani e a Presidente Samia Nassere. Foram lidas 

inicialmente as atas anteriores, aprovadas com a ressalva de que na ata 07 da reunião ordinária, 

constava que a Secretaria iria realizar a capacitação pela empresa All System Software referente ao 

Sistemas do MDS principalmente CadÙnico, sendo que onde consta um servidor, serão quatro 

servidores. Dando sequencia foi lido por Samia o documento recebido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social sobre Orientação quanto a regular execução financeira e Prestação  - 

Exercício 2016. Dando sequencia a este assunto foi abordado referente a reunião da comissão de 

avaliação dos empenhos no setor de contabilidade, onde foi trazido alguns questionamentos. Samia 

questiona como é realizado as compras, e observa que há muita compra de alimentação com preços 

diferentes e mais caros do que é realizado pela Educação e Saúde. Gabriela explica que depende da 

forma como é comprado, neste caso geralmente é pregão, e depende da quantidade para a demanda 

necessária e do momento da compra. Também quanto a capacitação de uma funcionaria mais de 

uma vez para o Bolsa Família. Gabriela explica que a programação do curso era mais ampla por 

isso possibilitou novamente. Trouxeram também outros produtos e questionamentos pontuais, como 

compra de fosforo, um aluguel judicial, a licitação da dedetização, ligações de telefones para outros 

estados e excesso de ligação do Centro de Convivência onde não há funcionários fixos. Os demais 

foram todos explicados, sendo que a questão do Centro de Convivência será averiguada. A partir da 

necessidade de melhor acompanhamento da prestação de contas, também veio novamente o assunto 

do Sopão das Marias, que apareceu em reportagem recentemente em telejornal local, apresentando-

se como entidade socioassistencial. Attilla coloca que deve haver fiscalização das atividades, uma 

vez que envolve trabalho socioassistencial e alimentação. Gabriela complementa que se é cobrado 

das outras entidades também deve ser acompanhado mesmo sem solicitação de inscrição no 

Conselho. Iris sugeriu realizar um ofício para vigilância e cadastro do município das entidades, para 

rever sobre a regularização desta questão. Todos os conselheiros presentes concordam que deve 

haver esta fiscalização e que foi orientado colocar nas ações do Anchieta, que a ação é deles, uma 

vez que foi colocado que a escola tem um grupo que vai em função de suas atividades, não apenas 

da organização já existente do Sopão.  Dando sequencia a questão das entidades, Iris colocou sobre 

a execução pedágios que foram realizados por instituição privada e foi aprovado pela prefeitura; os 

conselheiros questionam o fato. Quanto a continuidade da pauta foi revisto o preenchimento no 

sistema do Plano de Ação. Onde o conselho tem parecer favorável há análise conforme Resolução 

do Plano de Ação 2018 da Política de Assistência Social da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social no Sistema SUAS WEB. Foi também retomado que a comissão deve 

avaliar a documentação da Casa Lar e do Lar dos Idosos, sendo que Alegria de Viver não entregou 

ainda este ano. Para finalizar a reunião foi feito convite para formatura do curso de confeiteiros no 

Centro de Convivência às 18h30min. Foi combinado de ir um membro para representar o Conselho. 

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, 11 de 

julho 2018. 

 


