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ATA Nº. 036/2016 - Reunião extraordinária aos dezessete (17) dias do mês de1

novembro de dois mil e dezesseis, às 15h00min, nas dependências da Secretaria de2

Assistência Social, sito Avenida Valdir Masutti – Centro Nº 34N, nesta cidade, reunião3

extraordinária convocada, pela Presidente senhora Nadir Morara. A Presidente deu início4

à reunião conforme a pauta em seu Item 01 - Leitura, aprovação e assinatura da ata da5

reunião ordinária n.º 035/2016. Item 02 -. Substituição e aprovação de alguns pontos da6

Lei Nº 759 de 06 de julho de 2016, que institui o serviço de acolhimento de crianças e7

adolescentes em família acolhedora; foi enviado via e-mail para os Conselheiros para8

leitura e alterações necessárias. A Presidente fez a leitura dos tópicos e os Conselheiros9

solicitaram a alteração desta, conforme segue: Art. 5º - Insere e altera-se: VII- Residir no10

Município a mais de um ano. Art. 6º - Insere e altera-se: V- Comprovar atividade11

remunerada. VI- Possuir Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). Art. 14 - Fica o12

Executivo municipal autorizado a conceder as famílias acolhedoras, através do membro13

designado no termo de guarda e responsabilidade uma bolsa-auxílio mensal de no14

mínimo 75% de um salário mínimo vigente para cada criança ou adolescente acolhido,15

durante o período em que perdurar o acolhimento. Insere e altera-se: Art. 15 - O valor da16

bolsa-auxílio será repassado através de deposito em conta bancária em nome do membro17

designado no termo de guarda e responsabilidade. I: A família acolhedora uma vez apta18

a receber o recurso estará isenta da prestação de contas dos gastos. II: A família19

acolhedora uma vez apta terá como bônus a isenção do Imposto Predial e Territorial20

Urbano (IPTU) de sua residência, proporcional ao período de permanência do21

acolhido. Item 03 – Aprovação do Plano Socioeducativo; o Plano Socioeducativo foi22

aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Será encaminhado ao setor Executivo que23

apresentará à Câmara Municipal de Vereadores de Campos de Júlio para deliberação e24

aprovação. Nada mais a discutir, a Presidente da reunião coloca a palavra livre, que, no25

entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti,26

Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 02 (duas) página com 4227

(quarenta e duas) linhas e 03 anexos: 1- Lista de Presença da reunião assinada pelos28

membros participantes. 02 – Resolução 003 - aprovação da alteração da Lei nº 75929

que institui o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em família30

acolhedora. 03 – Resolução 004 - aprovação do Plano Socioeducativo. Ata que vai31

assinada por mim Secretária Executiva e pela Presidente senhora Nadir Morara e segue32

para assinatura dos demais membros presentes na reunião.33
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Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)34

Nadir Morara (Presidente)35

Ricardo Wastowski Pires36

Camilla Garcia Pinheiro37

Salete Zamo Wingenbach38

Eliani Aparecida Silva39

Odirlei Pereira da Silva40

Dominga Cassol Comiran (Gestora)41

Campos de Júlio – Mato Grosso, 17 de novembro de 2016.42


