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Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mile vinte e dois às quatorze horas,

na sala de reuniÕes da Secretaria Municipal de Assistência Social, se reuniram os

conselheiros: Vânia Cristina Bilo dos Santos, Antonio Carlos dos Santos, Mislaine

Cleia Torres, Juliana Tamparowski, Giovani Augusto Piovan, Roger Tissiani, ÍtÍaria

Helena Buhala, Nadir Volpato, Gilda de Barros, Dione Fernando Domingos de Aguiar,

I\ilaria Graciela Alves de Lima, também participou da reunião a psicologa da proteção

social especialAna Priscila, também estava presente o secretário executivo dos con*

selhos Douglas Vinicius l\fiequelin parâ â reunião ordinária do Ct\llAS. Dione iniciou a

reunião falando dos recursos da Covid 19, lembrando que em dois mil e vinte e um

não foi utilizado pois não havia rnais recurso em caixa, inclusive o banco já havia

encerrado a conta por falta de recurso, a prestação de contas zerada foi aprovada por

unanimidade a prestação de contas apresentada pelo secretário. Dessa decisão de-

verá sair uma resolução do conselho aprovando. O proximo item da pauta foi o plano

de ação, como estamos já encaminhando para o fim do ano, conseguimos 'fazer um

balanço do ano e projetar já os passos do proximo ano, dos recursos, dos atendimen-

tos da assistência social ern todas as frentes de trabalho, a quantidade de usuários,

de famílias atendidas, de crianças. Os recursos que tambérn receberemos no decorrer

do proximo ano. Dione apresentou, Ieu e deixou os documentos a disposição dos con-

selheiros para apreciação e análise. Passamos logo em seguida para os questionários

do Censo SUAS, Dione explicou o que é o censo, como funciona, para nós são sete

questionários para os diferentes serviços da assistência social, que foi feito ainda em

rascunho e aEora se passará para o preenchimento do sistema com as informaçÕes

levantadas. Sendo c que deveria ser registrado, lavrei a presente Ata, que após lida e

aprovada será assinada por mim e pelos demais membros deste Conselho presentes

na ocasião.

Vâ ta ristina Bilo dos Santos Antonio C OS Santos
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