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Ata nº 086/2018: Aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito reuniram-se os 1 
membros do Conselho Municipal de Assistência Social para a primeira reunião 2 

ordinária do ano tendo as seguintes pautas: I. Alteração de membros representantes do 3 
Poder Executivo (Secretaria de Assistência Social e Departamento Contábil). II. 4 
Apresentação de Prestação de Contas FEAS (Fundo Estadual de Assistência Social); 5 
III. Reprogramação dos Saldos do Cofinanciamento Federal para o ano de 2018 (dois 6 
mil e dezoito), IV. Oficinas POPSEC e V. Calendário das Reuniões. Inicialmente a 7 

presidente Deise deu as boas vindas a todos os presentes e em seguida passou para a 8 
Primeira Pauta, sendo: a alteração dos membros da Secretaria de Assistência Social que 9 
foi realizada para melhor assessorar este conselho uma vez que o Sr. Luiz passou a ser 10 

representante do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e a alteração de 11 
membro suplente do Departamento Contábil foi realizada para melhor suporte quando 12 
este conselho tiver dúvidas sobre os documentos encaminhados referentes à prestação 13 
de contas. A próxima Pauta II. Tomou a palavra a Sra. Joceli, representante da 14 

Secretaria de Assistência Social, que realizou a apresentação da prestação de contas do 15 
FEAS/2017. Os valores foram repassados, os extratos e notas fiscais foram 16 
disponibilizados para conferência bem como relato e descrição de cada gasto. Após 17 
analisado, discutido e apreciado a prestação de contas foi aprovada por unanimidade, 18 

aprovando ainda a reprogramação do saldo remanescente no valor de R$ 4.266,13 19 
(quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos) para utilização neste ano de 20 

2018 na aquisição dos tatames para as aulas de balé e também em benefícios eventuais. 21 
III. Também foi apresentado os saldos em conta corrente em 31/12/2017 (trinta e um de 22 
dezembro de dois mil e dezessete) dos recursos federais sendo: Bloco do Programa 23 

Bolsa Família e Cadastro Único (5366-x) saldo de R$ 25.725,30 (vinte e cinco mil 24 

setecentos e vinte e cinco reais e trinta centavos) onde o Fundo Nacional pagou todas as 25 
parcelas até dezembro/2017, destas 02 (duas) parcelas sendo uma de R$ 1.687,28 (um 26 
mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) e outra de R$ 1.696,66 (um 27 

mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos) foram pagas em 28 
dezembro/2017. Bloco Gestão do SUAS (5367-8) saldo de 48.973,43 (quarenta e oito 29 
mil novecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos) destes foram repassadas 30 

12 parcelas no mês de dezembro/2017 no valor de 2.290,74 cada uma sendo pagas até o 31 
mês de Junho/2017. No que se refere ao Bloco da Proteção Social Básica (5368-6) em 32 

31/12/2017 ficou um saldo de 183.556,75 (cento e oitenta e três mil reais, quinhentos e 33 
cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos), sendo que destes 08 (oito) parcelas de 34 
R$ 5.125,00 (cinco mil cento e vinte e cinco reais) foram pagas no mês de 35 

dezembro/2017 ficando pago até a parcela do mês de Junho/2017 referente ao Serviço 36 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e 13 (treze parcelas) de R$ 37 

9.000,00 foram pagas em dezembro/2017 estando quitado até a parcela de 38 
dezembro/2017 referente ao PAIF (Programa de Atenção Integral a Família). Diante do 39 

exposto tendo em vista que a maior parte dos saldos foram creditados em 40 
dezembro/2017 e levando em consideração a continuidade dos serviços, foi aprovado a 41 
reprogramação dos saldos existentes para serem utilizados em cada nível de proteção de 42 

acordo com as normativas existentes para utilização dos recursos. Passando para a 43 
próxima pauta IV. No que se refere ao POPSEC foi informado que até a presente data 44 
há 109 inscritos nas oficinas existentes sendo artes (artesanato e grafite), zumba, balé, 45 
coral e flauta. Ainda há vagas e alguns pais estão aguardando definir o período escolar 46 

para posteriormente realizar as inscrições. Para esse ano de 2018 (dois mil e dezoito) foi 47 
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inserido a oficina de balé como forma de criar oportunidade para aquelas crianças que 48 
não possuem condições de pagar as aulas particulares. O kit necessário de vestuário será 49 

adquirido pela secretaria e, portanto os alunos não poderão levar os mesmos para casa. 50 
Passando para a última pauta V. ficou definido que as reuniões serão sempre na última 51 
terça feira do mês às 16:00 horas e o calendário será distribuído na próxima reunião. Em 52 
assuntos diversos comentou-se sobre beneficiários do programa bolsa família que 53 
estariam recebendo de forma irregular, para tanto definiu-se que será entrado em 54 

contato com o setor do Programa no município e verificado a possibilidade de 55 
divulgarmos em site oficial e público a lista de beneficiários com dados para possíveis 56 
denúncias. Nada mais havendo a tratar, eu,______________________ Letiane Pereira 57 

Silveira, secretaria deste conselho, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada 58 
será pelos presentes assinada. 59 
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