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REUNIÃO ORDINÁRIA - 13 DE ABRIL DE 2022 

 

Ata número duzentos e oitenta e sete, referente à Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, ocorrida no dia treze de abril 

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

Municipal de Assistência Social - SMAS, com início às treze horas e trinta e seis 

minutos, quando a presidente do conselho, Flávia Bueno da Luz deu as boas-

vindas aos presentes e realizou a explanação geral da pauta. Na sequência, 

Flávia comentou sobre sua participação na Reunião Descentralizada do CEAS/PR 

que aconteceu em Umuarama - PR entre os dias 07 e 08 de abril, entre os 

principais assuntos abordados na reunião, o primeiro deles foi o controle social no 

Programa Auxílio Brasil e o impacto das demandas do INSS nos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS). Dando sequência a reunião e com o 

intuito de promover a participação dos usuários da Política de Assistência Social 

nas reuniões ordinárias mensalmente realizadas por esta Conselho, bem como 

para que os conselheiros conheçam e tenham acesso aos demais equipamentos 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Flávia sugeriu que as reuniões do 

CMAS sejam realizadas em diferentes equipamentos públicos da Assistência 

Social, entre eles o CRAS, CREAS, Albergue, CCC, CCAJ e CCI. Após a 

sugestão os conselheiros foram favoráveis a sugestão dada pela Presidente que 

acrescentou que seguindo a ordem alfabética, a próxima reunião se realizará no 

CRAS Cidade Nova localizado no Bairro: São João. Dando seguimento, Flavia 

passou a palavra para Marcio Alexandre, Coordenador do Cadastro Único deste 

município, o qual explanou por meio de projeção a apresentação sobre o Cadastro 

Único e o Programa Auxílio Brasil. Constou em sua apresentação informações 

sobre o Cadastro Único, Programas Sociais (dentre eles a tarifa social da água, 

luz fraterna, BPC, auxilio gás, carteira do idoso, leite das crianças e etc.) e suas 

condicionalidades. Durante a apresentação, Marcio trouxe dados referentes ao 

município e sanou as dúvidas referentes ao assunto.  Na sequência Flavia passou 

a palavra para Adriana de Proença que explanou sobre a Prestação de Contas 

PPAS IV Acolhimento Institucional (2º semestre de 2021) com o total gasto nesse 
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período no valor de R$ 13.835,16. A prestação de contas foi concluída no sistema 

e aprovada pelo conselho sem ressalvas. Dando continuidade ao próximo assunto 

da pauta, Adriana explanou sobre a Deliberação 012/2022 - CEAS/PR; onde cita 

que está aberto para preenchimento em plataforma eletrônica disponibilizada pela 

gestão estadual para os municípios aderirem ao Incentivo de Emergência 

Socioassistencial, após a devida aprovação deste conselho. Conforme a 

Deliberação em pauta, os recursos poderão ser utilizados pra situações de 

desastres naturais ou não, indivíduos desabrigados, implantar ou implementar 

alojamentos provisórios e para concessão ao benefício eventual de aluguel social. 

Na sequência, e de forma unanime os conselheiros se manifestaram aprovando 

para seja feito o preenchimento no sistema e a adesão do município ao incentivo. 

Seguindo para o próximo assunto da pauta, Adriana informou que o prazo para 

Entidades e Organizações da Assistência Social entregarem documentação anual 

é até dia 31 de dezembro do corrente ano. Na sequência, Flávia fez a a leitura das 

atas de reuniões ordinárias anteriores (nº285 e nº286). Por fim, nada mais 

havendo a tratar, eu Marcela Massoquette, lavrei a presente ata, que se aprovada 

seguirá assinada por mim e demais presentes. 

 

 

 


