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Ata nº 07/2021 

 
Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, ás 08:30 hs, foi realizada 

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

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

tratar dos seguintes assuntos: leitura e aprovação da Ata anterior; Relatórios para o Poder 

Judiciário; organização da 14ª Conferencia Municipal de Assistência Social 2021 e assuntos 

gerais. A presidente Iara cumprimentou a todos com as boas vindas. Inicialmente, o Secretário 

Executivo do Conselho Bruno Wagner procedeu a leitura da Ata anterior que foi aprovada. 

Em seguida, explanou sobre a distribuição das cestas de alimentos, sendo que o CMAS é 

responsável pela emissão de Parecer sobre a quantidade, qualidade e a destinação das 

mesmas. Bruno relatou como é a distribuição e como são montadas as cestas básicas , bem 

como os produtos que a compõe. Também, foi abordado sobre a realização da 14ª 

Conferencia Municipal de Assistência Social que este ano possui o tema “Assistência Social: 

Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as 

desigualdades e garantir proteção social", que tem o prazo de execução até 31 de agosto de 

2021. A Comissão Organizadora discutiu com a presença do representante da empresa 

licitada, o formato que será hibrida, bem como a nomeação dos coordenadores de grupos e a 

leitura e aprovação do Regimento Interno da 14ª Conferencia. Quanto às propostas, ficou 

decidido que serão elaboradas sugestões de propostas para serem discutidas e aprovadas na 

Conferencia. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 07/2021. 
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