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Ata nº 02/2022 

 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, ás 08:30 hs, foi realizada reunião 

ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social na Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social, sito à Rio Grande do Sul, nº 210, centro, Barracão – PR, para tratar 

dos seguintes assuntos: leitura e aprovação da Ata anterior; aprovação do calendário de 

reuniões para o ano de 2022; eleição da nova diretoria do CMAS e assuntos gerais. Bruno 

cumprimentou aos presentes e passou a palavra para a vice-presidente Rubia que 

cumprimentou a todos com as boas vindas. Em seguida, passou a palavra para a Gestora 

Rosane que cumprimentou a todos com as boas vindas e parabenizou as mulheres pelo Dia 

Internacional da Mulher. Foi lida a Ata anterior e aprovada. Após finalizado, foi aprovado o 

Calendário de reuniões para o ano de 2022. Também, informou-se os procedimentos para a 

emissão dos Atestados de Registros das entidades e do Poder Publico, sendo que foram 

emitidos os atuais atestados para os requerentes. Em relação à eleição da nova diretoria do 

CMAS, até o momento exerceu a presidência e vice-presidência o segmento governamental. 

A Lei nº 2.073/2015 estabelece alternância nos segmentos, sendo agora a vez das entidades 

assumirem a presidência. Houve ampla discussão referente ao processo, mas o CMAS decidiu 

pelo adiamento da indicação dos nomes para a próxima reunião. Também, foi adiado para a 

próxima reunião a revisão das normativas referente aos benefícios eventuais. Por fim, foi 

entregue, pela SFDS, um vaso de flor em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Não 

tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 02/2022. 

 

 

Iara de Souza Gnoatto 

Presidente do CMAS 

 

 

 

 


