
 

 

 

Ata 06/2019 1 

Aos quinze dias do mês de Julho de dois mil e de dois mil e dezenove, reuniram-se na 2 

sala de reunião do Cras(Centro de Referência da Assistência Social, os membros do 3 

Conselho Municipal da Assistência Social para tratar dos seguintes assuntos: 4 

aprovação do plano de ação para o co_financiamento do Governo Federal Sistema 5 

Único da Assistência Social ano 2019, renavação do registro da Entidade APAE e 6 

conferência Municipal. A reunião iniciou-se com a Sra. Presidente Olivia da Rosa 7 

dando boas vindas a todos presentes o em seguida passou a palavra a Diretora de 8 

Departamento da Assistência a Sra. Jucieli que começou explicar do Plano de Ação de 9 

2019 e da importância da mesma para o município que a do ano anterior o de 2018, foi 10 

traçados metas e estas foram atingidas. O percentual proposta devidos os trabalhos 11 

realizados no decorrer do ano e que o plano de ação de 2019, foi elaborado em cima 12 

das metas alcançadas,sendo  este para destinar os recursos, após algumas perguntas. 13 

O mesmo ficou aprovado pelos presentes partindo para o próxima que é a renovação 14 

da Entidade APAE de Capanema junto a este Conselho, foi  aprovada para o período 15 

de 1(um) ano o registro dela . seguindo foi falado da Conferência que a mesma  está 16 

sendo organizado pela comissão , juntamente com o CRAS , que já foi definido a 17 

palestrante para a conferência que será a assistente Social  Loiri Albanese Morais. 18 

Sem mais para o momento encerra esta ata que segueassinada por mim e pelos 19 

demais presentes. Jucieli da Silva CPF:047.128.139-54, Loiri Albanese Morais 20 

(999818656)820.847.189-53, Edinéia Inês S.Swenk CPF: 036.545.259-97 Maria Olivia 21 

da Rosa CPF: 788.290.039-72Anderson Ferreira Dos Passos CPF: 081.716.879-62, 22 

Camila Eduarda Lopes 073.065.569-59, Dorvalina Pietrebon19330819-27, Claudio 23 

Tavares 80519784049, Solange Maria Ilkiu -725888459-91 Loreni do Nascimento 24 

043.448.009-66, Maria Carmen Vanderlinde 015-062-079-95. 25 


