
 

 

 

Ata 11/2019 1 

Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e dezenove reuniram-se na sala de 2 

reuniões do CRAS (centro de referência da assistência social) os membros do 3 

conselho municipal de assistência social para reunião ordinária do mês para deliberar 4 

sobre os seguintes assuntos Termo de adesão e plano de ação do Incentivo (o 5 

aprimora CRAS e o Benefício Eventual IV). A reunião iniciou com a presidente Caroline 6 

Pilati dando boas vindas a todas e passando a palavra para a diretora do departamento 7 

de Assistência da família, sra. Jucieli da Silva que começou explicando sobre os dois 8 

incentivos: O primeiro Incentivo aprimora  CRAS que virá o valor de R$100.00,00 (cem 9 

mil reais) onde apresentou o termo de adesão do município e o plano de ação onde 10 

este recurso financeiro será utilizado para itens de investimento no CRAS com objetivo 11 

de qualificar o atendimento as famílias, garantindo a otimização nos 12 

acompanhamentos, em como o adequado (termo de adesão e plano de ação Incentivo) 13 

Funcionamento dos serviços socioassistenciais ofertados, ficou aprovado pelos 14 

presentes o termo de adesão e o plano de ação do Incentivo Benefício Eventual iV o 15 

qual será contemplado com o valor de R$18.00,00 (dezoito mil reais), onde este 16 

recurso será utilizado para atender necessidades advindas de contingências relativas a 17 

situação de vulnerabilidade temporária, sendo assim aprovados pelos presentes, termo 18 

de adesão e o plano de ação do Incentivo Benefício Eventual IV, logo em seguida a 19 

presidente sra. Caroline falou que domingo dia seis de outubro de dois mil de dezenove 20 

haverá a eleição para conselho tutela e da importância de todos irem cotar, também 21 

falou da programação do dia da criança que está prevista para acontecer no dia onze 22 

de outubro de dois mil e dezenove no parque de exposições com as crianças dos 23 

programas sociais. Sem mais para o momento, encerro esta ata qye segue assinada 24 

por mim pelos demais: Loiri Nascimento, Jucilei da Silva, Loiri Albaneze Moraes, 25 

Camila Eduarda Lopes, Jonas Welter Marinês Schwan, Neide Mota, Anderson F. dos 26 

Passos, Caroline Pilati.  27 


