
 

 

 

Ata 15/2019 1 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 tratar dos seguintes assuntos: aprovação 4 

dos demonstrativos do governo federal Sistema Único da Assistência social ano 2018 e 5 

a mudança de endereço na construção do novo CRAS. A reunião iniciou-se com a 6 

presidente Caroline Pilati dando boas vindas a todos em seguida passou a palavra a 7 

sra. Jucieli – Diretora do departamento da Assistência da Família – que começou 8 

explicando os demonstrativos serviços/programas do Governo Federal Sistema Único 9 

de Assistência Social ano 2018 e o demonstrativo da gestão do SUAS do governo 10 

federal Sistema Único de Assistência Social ano 2018 e demonstrativo para co-11 

financiamento do governo federal Sistema Único de Assistência Social ano 2018, que o 12 

objetivo deles é receber a execução dos Recursos Federais, onde estão sendo gastos, 13 

estes são executados em cursos, oficinas para programas sociais, como o Formando 14 

Cidadão, reuniões do bolsa família, projeto Pia Itinerante na cidade e no interior, foi 15 

apresentado os gastos a cada um dos conselheiros dos três demonstrativos e os 16 

saldos disponíveis, sendo assim, comprovados demonstrativos Serviços programas do 17 

governo federal Sistema único da Assistência Social ano 2018, Demonstrativo para co-18 

financiamento ao governo federal Sistema Único da Assistência Social ano 2018, em 19 

seguida falou da mudança do local de construção do CRAS que será construído na rua 20 

Antônio Nieheus esquina com a travessa Tocantins. Sem mais para o momento, 21 

encerro esta ata que segue assinada por mim e pelos demais: Jucieli da Silva, Camila 22 

Eduarda Lopes, Nilce Teixeira, Jonas Welter, Neide Mota, Caroline Pilati, Dorvalina 23 

Pietrobon, Loiri Albaneze de Moraes. 24 


