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Aos trinta e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois às onze horas, na

sala de reuniões da Secretaria l\íunicipal de Assistência Social, se reuniram os con-

selheiros: Giovani Augusto Piovan, Bruno Felipe Almeída Reggiani, Dione Fernando

Domingos de Aguiar, Maria Helena Buhala, Roger Conde Tissiani, Vânia Cristina Bilo

dos Santos, Nadir Mattos Volpato, Ângela Roberta Neves de Brito Pinto e Juliana Cá-

tia Tamparowski, também estava presente o secretário executivo dos conselhos Dou-

glas Vinicius It/equelin e a assistente socialda proteção socialespecial Maria Graciela

Alves para a reunião extraordinária do CfulAS. Dione iniciou a reunião já expondo o

primeiro motivo da reunião convocada extraordinariamente: a apresentação do Pro-

jeto de Modernização da Feira Livre do Produtor da SEAB - Secretaria Estadual de

Agricultura e do Abastecimento, visto que o município não tem conselhos que aten-

dam essa área social, segundo orientação da Regional de Toledo o CMAS pode rea-

lizar essa função. O município pleiteia recursos na casa dos R$ 90.000,00 (noventa

mil reais) dentro deste projeto. Os conselheiros presentes foram todos favoráveis ao

recebimento do recurso considerando a importância do p§eto para o desenvolvi-

mento ruralda agricultura familiar em nosso municÍpio. O próximo tema da pauta foí a

apresentação da Deliberação 6912022 da CEASPR sobre acolhimento institucional

para pessoa idosa e pessoa com deficiência (PCD) (18-59 anos) ou similar, sendo

este um repasse que no caso de acolhimento institucional será enviado à SEJUF,

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, um oficio de solicitação de cus-

teio do acolhido podendo ser deferido ou não, no entanto o município para requerer

deve aderir à deliberação mencionada anteriormente. Os conselheiros presentes tam-

bém aprovaram a adesão à presente deliberação. Sendo o que deveria ser registrado,

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada será assinada por mím e pelos demais

mernbros deste Conselho presentes na ocasião.
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