Conselho Municipal de Assistência Social de Uruguaiana
ATA 270/2018
ATA DE ASSÉMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às oito e trinta horas, reuniram-se na
Sede da APAE Uruguaiana, reuniram-se em reunião ordinária com os membros do Conselho
Municipal de Assistência Social. Inicialmente a Senhora Vice-Presidente Catia Fernandes saudou a
todos os presentes e abriu-se a reunião, iniciando a reunião passando a palavra ao senhor
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Elton da Rocha para apresentar
convênio retroativo de Janeiro à Abril de 2018 para repasse de recurso da APAE, em apreciação dos
conselheiros, aprovado por unanimidade, será emitida a Resolução nº02. Dando continuidade a
Senhora Catia Fernandes apresentou o Plano de Trabalho de APAE, após colocou-se em
apreciação dos conselheiros presentes, aprovado por unanimidade. O secretário Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação, Elton da Rocha, apresentou aos conselheiros: a abertura de
crédito especial no orçamento vigente desta secretária, no valor de R$10.531,85, conforme
orientação abaixo: 25.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 082422509.4.089 –
FIRMAR CONVÊNIO COM ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS, APAE. 335092- Despesas de Exercícios
Anteriores. Fonte de Recurso:1 – Recurso Livre. Valor: R$10.531,85 – servirá de recurso para
atendimento das despesas de que trata o artigo antigo anterior as reduções das rubricas
orçamentárias abaixo relacionadas: Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata
o artigo anterior as reduções das rubricas orçamentárias abaixo relacionadas: 25.01 – SECRETARIA
MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO- 041222500.4.081 – manutenção do
Gabinete e Órgãos de apoio. 339030 – Material de Consumo (598) Fonte de Recurso: 1 recurso
Livre. Valor R$10.531,85. tal solicitação se faz necessária para apagamento das parcelas de
contrapartida do convênio com a APAE referente aos meses de agosto a dezembro de 2017, em
apreciação, aprovado por unanimidade. A secretária executiva informou aos conselheiros presentes,
referente ao novo e-mail do Conselho Estadual de Assistência Social, referente ao III Ciclo de
Debates com os Conselhos Municipais da Região da Campanha e Fronteira Oeste, disponibilizando
outra data para realização do ciclo, ficando então para o dia 23 de Agosto do corrente ano para
Uruguaiana sediar o evento. Iremos enviar oficio solicitando empréstimo do local e solicitação de
fornecimento de lanches para dois turnos. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente ata que
após lida e aprovada, será assinada por mim que lavrei, e por todos os presentes, dando a Senhora
Vice-Presidente deu por encerrada a Assembléia. Seguem as assinaturas:

