Conselho Municipal de Assistência Social de Uruguaiana
ATA 275/2018
ATA DE ASSÉMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às oito horas, reuniram-se na Sede da APAE
Uruguaiana, em reunião extraordinária com os membros do Conselho Municipal de Assistência Social.
Inicialmente a Senhora Presidente Ivanoir Miranda saudou a todos os presentes e abriu-se a reunião, passou
a palavra para a Conselheira Elza Kurtz para entregar a correspondência da Associação dos Moradores de
Uruguaiana que informa a renuncia do conselheiro Titular Gladis Maria Cardoso Soares Costa, ficando a
Suplência Senhora Elza Kurtz como conselheira titular, e de suplente indicando a senhora Maria Isolina
Medeiros. O Senhor Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, Elton da Rocha, para
apresentar o PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA ACESSUAS - ANO 2018, para uma estratégia de
inclusão produtiva, buscando a promoção da integração ao mundo do trabalho, criar ações eficazes de forma
qualificada e formação profissional, contribuir para a redução das desigualdades sociais. Em apreciação dos
conselheiros presentes, aprovado por unanimidade. Será emitida a resolução número cinco. Dando
continuidade, o Secretário Elton da Rocha colocou para análise a abertura do Processo Seletivo para as
demandas do ACESSUAS, programa já explicado anteriormente pelo mesmo, e ao qual solicita a contratação
de seis técnicos para compor a equipe, sendo estes três Assistentes Sociais com carga horária de 30 horas
semanais e salário mensal de R$ 1.942,25 reais e três pedagogos com 40 horas semanais e salário mensal
de R$2.580,00 reais. Em apreciação dos conselheiros, aprovado por unanimidade. Também expôs a abertura
de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais)
conforme orientação que segue: 25.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 082442510.4.127 –
Manutenção do Programa ACESUAS Trabalho (1114) – Valor R$ 3.000,00 – 339030 – Material de Consumo
– Fonte de Recursos: Recurso Programa ACESUAS Trabalho (1114) R$150.000,00 – 319011 – Vencimentos
e Vantagens Fixas – Pessoal – Fonte de Recurso: Recurso Programa ACESUAS Trabalho (1114) – Valor: R$
30.000,00 – 319013 – Obrigações Patrimoniais – Fonte de Recurso: Recurso Programa ACESUAS Trabalho
(1114) – Valor: R$20.000,00 – Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo
anterior a redução da rubrica orçamentária abaixo relacionada: 25.02 – Fundo Municipal de Assistência Social
– 082442510.4.127 – Manutenção do Programa ACESUAS/Trabalho – 339039 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica (3285) – fonte de Recursos: Recurso Programa ACESUAS Trabalho (1114) valor
R$203.000,00- tal solicitação se faz necessária para atender a modificação de Plano de Trabalho. Em
apreciação do conselho, aprovado por unanimidade. Também foi solicitado o crédito adicional suplementar no
orçamento vigente desta secretaria no valor de R$52.589,00 (Cinqüenta e dois mil, quinhentos e oitenta e
nove reais) conforme orientação que segue: 25.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
082442531.4.126 – Manutenção do Programa Bolsa Família e do CAD ÚNICO – 449052 - Equipamentos e
Material Permanente (3262) – Fonte de Recurso IGD – Bolsa Família (1063) Valor : R$52.589,00 – Servirá de
Recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior as reduções das rubricas
orçamentárias: 25.02 – Fundo Municipal de Assistência Social – 082442531.4.126 – Manutenção do
Programa Bolsa Família e do Cadastro único – 339039 - Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
(3261) Fonte de Recurso: Recurso IGD – Bolsa Família (1063) – Valor R$ 32.589,00 – 082442531.4.126 –
Manutenção do Cadastro Único, entrevista, atualização do cadastro – 449052 – Equipamentos e Material
Permanente (664) Fonte de Recurso: Recurso IGD – Bolsa Família (1063) – Valor R$ 20.000,00. Tal
solicitação se faz necessária para aquisição de Micro ônibus para a Unidade do Bolsa Família. Em
Apreciação dos conselheiros presentes, e aprovado por unanimidade. Dando continuidade a reunião, fez–se
o estudo de todas as entidades que solicitam inscrições junto a este conselho, assim resolvidas: 1)Santa
Casa de Caridade, parecer Indeferido, pois a mesma não apresenta documentação necessária à alguns
anos. 2) Casa de Apoio ao Paciente Oncológico – CAPO, parecer Indeferido, pois o mesmo está em
desconformidade com a legislação. 3) Centro de Integração Empresa Escola - CIEE, Parecer Favorável
para o Projeto de Oportunidade de Direitos – POD. 4) Associação de Apoio a Pessoa com Câncer –
AAPECAN, Parecer Favorável. 5) Associação Espírita Paz em Jesus – Parecer Indeferido, pois a mesma
desenvolve programa voltado a Educação, orientação para inscrição no Conselho de Educação. As entidades
com parecer Indeferido serão orientadas a buscar adequações necessárias para posterior avaliação. 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, a Senhora Presidente deu por encerrada a Assembléia. Seguem as assinaturas:

