
ATA 01/2022 - Conselho Municipal de Assistência Social 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2022, em reunião ordinária, no horário das quinze 

horas e quarenta e cinco minutos, por ocasião do aumento do Covid 19 e de alguns membros 

desse conselho estarem em isolamento, através de um grupo de WhatsApp crido com os 

membros indicados pelos respectivos órgão para compor esse conselho, foi realizado uma 

reunião online de posse com os conselheiros e colocado para votação os membros titulares 

representantes  da sociedade civil para compor a presidência a vice presidência, primeiro(a) 

secretário(a) e vice- secretário (a). Sendo esse conselho composto por: membros da 

sociedade civil; Representando o Projeto Missão Vida,  titular Rosangela Maria Scheffler e 

suplente Nilce de Fatima Rodrigues Batista; Representando a Pastoral da Pessoa Idosa, 

titular Maria Clair Santoni Andrade  e suplente Maria Aparecida da Silva; Representando a 

Pastoral da Criança, titular: Luz Marina Ferreira Muniz e  suplente Catiane de Messias 

Moreira Domingos; Representando os Usuários Beneficiários do Programa Bolsa Família, 

titular Sandra Rezer e suplente Rosa Sanches Novais,  Representando os Trabalhadores do 

Suas, titular Lorraine Talita Rodrigues Coelho  e  suplente: Nair Cristina Francisco. 

Representantes do governo municipal: Representando a Secretaria Municipal de Assistência 

Social,  titular Elaine Machado de Araújo e Suplente Tatielli Stephany Vicente da Silva; 

Representando a Secretaria de Educação, titular: Luiz Sanches Carpes e Suplente: Ana Maria 

dos Santos Cagol, Representando a Secretaria de Saúde, titular: Regiane da Silva e suplente: 

Kamila Emilia Severino; Representando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo 

,titular: Helio Rezer e suplente Victor Emanuel Schmidt da Silva e Representando a 

Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Informática, titular Jefferson Sabino da 

Silva Alvarenga e suplente: Beloni Severino. Após a apresentação de todos os atuais 

conselheiros, deu a votação sendo eleita a para  presidente: Rosangela Maria Scheffler , vice 

presidente Sandra Rezer, primeira secretária: Lorraine Talita Rodrigues Coelho e vice 

secretário: Luiz Sanches Carpes. Nada mais havendo a tratar deu por encerrada a presente 

ata que será assinada por min e pelos conselheiros assim que possível a realização de 

reuniões presenciais. 

  


