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Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois às nove horas e

quinze minutos, não obstante a chuva que cai perÊne, deu-se início a reunião extra-

ordinária do conselho Municipal de Assistência social - CMAS, na sala de reuniÕes

do conselho Municipal de Assistência §ocial, na presença dos seguintes conselhei-

ros: GiovaniAugusto Piovan, Bruno Felipe de Almeida Reggiani' Dione Fernando Do-

mingos de Aguiar, Juliana cátia Tamparowski, Maria Helena Buhala Ferreira' Mislaine

cleia Torres e vânia cristian BilÓ dos santos, também estiveram presentes na reu-

nião a psicÓloga da proteção especialAna Priscila, a assistente social Maria Graciela

Alves de Lima e o secretário executivo dos conselhos Douglas Vinicius Ívlequelin' DL

one iniciou a reunião explicando o motivo da convocação da reuniâo extraordinária'

que é a apre§entação e apreciação do plano de aplicação dos recurso§ federais da

assistência social parâ o próximo ano quê deverá ser encaminhado para a contabili-

dade. O plano planeja a aplicação dos recursos em quatro fontes' a saber: 741 * Bloco

da Gestáo do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único (IGD-PAB) com o valor

estimado de dezessete mil cento e sessenta reais; 748 - BL P§B Bloco da Proteçâo

Social Básica oom o valor de cento e oito mil reais; 782 - Bloco da Gestão do Sistema

único de Assistência social (lGD SUAS) com o valor de treze mil duzentos e cinquenta

reais e ag41- BL psE Bloco da Proteção social especial com o valor de quatro mil

duzentos e cinquenta e um reais, totalizando cento e quarenta e dois mil seiscentos e

sessenta e um reais. De forma mais detarhada os recursôs da fonte 741 na Projeto

Atividade 1.025 - Reequipar o Fundo Municipal de Assistência social ficam alocados

cinco mil reais para equipamentos e materiai$ permânente, no Projeto Atividade 2'067

- Manutençâo e Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, sete milficam

destinado§ para materialde consumo e cinco mil cento e sessenta reais para equipa-

mentos e material permanente. os recursos da fonte 748 dentro do P§eto Atividade

2.066 - Manutenção e Aprimoramento do §erviço de convivência e Fortalecimento

de vínculos com dezoito mil reais para materialde consumo e noventa mil reais para

serviços de Terceiros - pessoa iurídica. os recursos da fonte 782 dentro do Proieto

Atividade 2.069 _ Manutenção da Gestão do suAS e Quarificaçâo de Atividades de

Formação continuada ficam alocados três milduzentos e cinquenta reais para material

de consumc, cinco mil reais para serviços de terceiros pe§soa jurídica e cinco rnil reais

para equipamentos e material permanênte. Por último o§ recursos da fonte 941 , dentro
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do Projeto Atividade 2"A4A - Manutenção da Proteção Social de Media Complexidade

fiearn os quatro mil duzentos e cinquenta e um reais para materialde consumo. Dione

perguntou se os conselheiros presentes concordam com essa CIrganização dos recur-

sos para o próximo ano, todos os conselheiros presentes concordaram e aprevaram,

de modo que com essa aprovação será lavrada uma resolução do conselho apro-

vando o plano de aplicação dos recursos. Dione agradeceu a presença de todos, que

mesmo com chuva vieram participar da reuniáo. Nada mais havendo a tratar, encer-

rou-se a reunião extraordinária, da qual eu Douglas Vinicius Mequelin, lavrei a pre-

sente Ata, que apos lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros

deste Conselho presentes na reunião.
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