
 

 

 

Ata 05/2019 1 

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, as dezesseis 2 

horas,reuniram-se nas dependências do CMAS, para mais um encontro ordinário. 3 

Senhora Olívia da Rosa, presidente do Conselho deu as boas vindas aos presentes. 4 

Jucieli da Silva anunciou a deliberação que sugere a realização da Conferência 5 

Municipal de Assistência social, a ser realizada (no dia) digo, no mês de agosto. O 6 

tema será “Assistência social: Direito do Povo com Financiamento Público e 7 

Participação social”. Os membros decidiram pelo dia 21 de agosto das oito as 8 

dezesseis horas, no Parque de Exposições, com almoço. Decidiu-se que ficam 9 

responsáveis como (org) comissão organizadora os senhores: Loreni do Nascimento, 10 

Olivia da Rosa, Claudio Tavares, Jucieli da Silva, Loiri Albanese, explicou sobre a Lei 11 

Municipal do SUAS, recentemente aprovada e implantada no município, e que 12 

regulamenta principalmente sobre os benefícios eventuais, como forma de servir a 13 

população mais carente. O texto da mesma foi disponibilizado para o conhecim,ento 14 

dos membros do Conselho para leitura e discussão, que em seguida decidiram pela 15 

aprovação da referida Lei Municipal, onde serão beneficiados principalmente crianças, 16 

gestantes nutrizes, idosos, indivíduos em situação de calamidade pública e outros. 17 

Jucieli reforçou que o presente conselho segue até a posse dos novos membros, que 18 

acontecerá durante a Conferência. Para o conhecimento do conselho, Loiri A lbanese 19 

relatou a situação  da reintegração da posse de terreno público que havia sido invadido 20 

por famílias ainda resistiam a saída. Sendo assim, a administração Municipal resolveu 21 

por oferecer três meses de aluguel social, transporte das mudanças e cesta básicas 22 

mensais além de emprego, para estas oito famílias. Foi uma decisão tomada em 23 

caráter de urgência, visto que não havia tempo hábil para a consulta a este conselho. 24 

Desta forma, a ratificação do ato será apresentada na próxima reunião, para o mento, 25 

encerro esta que segue assinada por mim e pelos membros presentes. Edinéia Inês S. 26 

Schwenk, Camila Eduarda Lopes CPF: 073.065.569-59, Mª Olivia da Rosa 27 

CPF:788.290.039-72, Dorvalina Pietrobon, Ana Paula Orso, Loreni Nascimento 28 

043.448.009-66, Loiri Albanese Morais 820.847.189-53, Jucieli da Silva 047.128.139-29 
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