
REUNIÃO ORDINÁRIA - 09 DE MARÇO DE 2022 

 

Ata número duzentos e oitenta e seis, referente à Reunião Ordinária do Conselho 

Municipal de Assistência Social – CMAS, ocorrida no dia nove de março de dois 

mil e vinte e dois, na sala de reunião do Órgão Gestor da Secretaria Municipal 

de Assistência Social - SMAS, com início às quatorze horas, quando a presidente 

do conselho, Flávia Bueno da Luz deu as boas-vindas aos presentes, realizou a 

explanação geral da pauta. Dando início a reunião, convidou os conselheiros 

para participarem do lançamento do Programa Vale Alimentação Social, no dia 

onze de março de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos, na sede 

da Prefeitura Municipal. Explanou que o programa já foi discutido em outras 

reuniões desde que fora proposto pelo Órgão Gestor da SMAS. Citou que o 

cartão passará a ser concedido como um benefício eventual de auxílio 

alimentação, em substituição à cesta básica (exceto em casos em que a cesta 

for avaliada como a melhor opção), a fim de dar mais autonomia para escolha 

dos alimentos e dignidade aos indivíduos e famílias atendidas. A conselheira 

Adriana de Araujo Proença apresentou aos presentes um modelo de cartão e 

explicou que o mesmo será carregado no valor de cento e vinte reais para 

famílias com até três membros e cento e noventa reais para famílias com quatro 

membros ou mais, sempre que for avaliada a necessidade do benefício. Diante 

do convite, o conselheiro Adilson Barradas também se propôs a ir no lançamento 

representando o CMAS. Partindo para o próximo assunto da pauta, apresentou-

se um informe de orientação em relação ao Auxílio Brasil - AB, programa de 

transferência de renda em substituição ao Bolsa Família, desde novembro de 

dois mil e vinte e um. De acordo com o informe, os municípios terão que se 

organizar para abertura de novas contas bancárias para recebimento dos 

recursos do Índice de Gestão Descentralizada – IGD do AB e gestão do Cadastro 

Único. O informe orienta ainda sobre como proceder nos casos de saldos 

remanescentes. Segundo Adriana, o setor financeiro da Prefeitura já está se 

organizando para cumprir a orientação. Dando continuidade, Flávia apresentou 

aos conselheiros o convite para reunião descentralizada do Conselho Estadual 

de Assistência Social - CEAS, a ser realizada no município de Umuarama, nos 

dias sete e oito de abril. A presidente citou que conforme organização do evento, 

a vaga foi destinada para representante governamental, como nenhum 



conselheiro deste segmento demonstrou interesse em participar Flávia se dispôs 

a ir. Pelo fato de ser representante não governamental, citou que entrará em 

contato com a comissão organizadora para avaliar a possibilidade. Como último 

assunto da pauta, Adriana expos que, de acordo com a Resolução Ad 

Referendum nº 02/2022 do CEAS/PR, está aberto o período para preenchimento 

do Plano de Ação 2022 dos repasses continuados do Sistema Fundo a Fundo 

SIFF, para os municípios que possuem esse cofinanciamento, a partir do dia 

primeiro de fevereiro de 2022, com prazo para encerramento no dia trinta de abril 

de 2022, citando que posteriormente submeterá o plano para contemplação do 

conselho. Por fim, nada mais havendo a tratar, eu Flávia Bueno da Luz, lavrei a 

presente ata, que se aprovada seguirá assinada por mim e demais presentes.  


