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ATA Nº. 043/2016 - Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2016, ás1
13h30min, realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito2
Avenida Valdir Masutti, nº 34N, nesta cidade, foi realizada reunião3
extraordinária convocada pelo Presidente Senhor Ricardo Wastowski Pires,4
onde depois de constatado quórum, o Presidente deu início a reunião dando5
boas-vindas a todos os conselheiros presentes. Conforme a pauta no Item 01 -6
Avaliação e Reprogramação do recurso proveniente do Fundo Estadual7
de Assistência Social – FEAS; A secretária de Assistência Social Senhora8
Dominga Cassol Comiran apresentou a planilha de gastos com o recurso do9
FEAS onde o município de Campos de Júlio recebeu R$ 30.180,00 (trinta mil10
cento e oitenta reais), provenientes ao ano de 2016, dos quais foram11
executados R$ 28.703,20 (vinte e oito mil, setecentos e três reais e vinte12
centavos), restando o saldo em conta de R$ 1.476,80 (hum mil quatrocentos e13
setenta e seis reais e oitenta centavos). Dos valores executados, R$ 10.216,7014
(dez mil, duzentos e dezesseis reais e setenta centavos) com Benefícios15
Eventuais (auxílios alimento, passagem, funeral e leite NAN); R$ 18.486,5016
(dezoito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos) nos17
Serviços de Proteção Social Básica, em compras de materiais permanentes,18
gêneros alimentícios e uniformes para o SCFV e PAIF. Os conselheiros19
presentes realizaram a avaliação e aprovaram com unanimidade os gastos e a20
reprogramação deste recurso, determinando que a próxima gestão poderá dar21
continuidade nos serviços utilizando para compra de materiais de consumo,22
gêneros alimentícios e benefícios eventuais até 28 (vinte e oito) de fevereiro de23
2017, segundo orientação estadual. Item 02 - Nos Informes, o Presidente fez24
uma breve apresentação sobre os demais recursos do Governo Federal que25
em primeiro momento não podem ser prestados conta por haver processos de26
empenho a serem liquidados, onde enviara uma nota explicativa para a27
próxima gestão solicitar reprogramação dos mesmos, logo fez a apresentação28
sobre os registros de atendimentos no CRAS e SMAS, que foram: Pré-cadastro29
e informações sobre habitação, visitas domiciliares pela Assistente Social,30
Psicóloga e equipe técnica, cadastro e atualização de famílias no CAD’ÚNICO,31
pedido de 2ª via de certidão de nascimento e casamento, Orientações sobre32
INSS, atendimento a pessoas que necessitam de benefícios eventuais como:33
auxilio alimentação, auxilio transporte e auxilio funeral, com Parecer Social da34
Assistente Social senhora Olidia Silva Borges Maciel, estudo social35
psicossocial realizado pelas técnicas de referência do CRAS e informações36
sobre cursos de qualificação profissional. Nada mais a discutir, o Presidente37
agradeceu o empenho do colegiado nesse período e parabenizou pela38
disposição em participar das reuniões realizadas, colocando a palavra livre,39
que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião.40
Eu Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 0241
(duas) páginas com 59 (cinquenta e nove) linhas e 02 (dois) anexos: 01 - Lista42
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de presença da reunião assinada pelos membros participantes. 02 -43
Resolução nº 007/2015, que dispõe sobre a aprovação dos recursos44
proveniente do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS em 2016. Ata45
que vai assinada por mim Secretária Executiva e pelo Presidente do CMAS46
senhor Ricardo Wastowski Pires e segue para assinatura dos demais membros47
presentes na reunião.48

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)49

Ricardo Wastowski Pires (Presidente)50

Mayres da Silva Araujo51

Fátima Rosana da Cruz52

Rosinéia Rodrigues Ramos53

Elaine Teresinha Moura54

Elisiane Kessler Reck55

Olidia Silva Borges Maciel56

Dominga Cassol Comiran (Secretária da Assistência Social)57

Nadir Morara (convidada)58

Campos de Júlio – Mato Grosso, 15 de dezembro de 2016.59


