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Ata nº 04/2021
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, ás 08:30 hs, foi realizada reunião
ordinária virtual (através do Google MEET) do Conselho Municipal de Assistência Social
para tratar dos seguintes assuntos: apresentação, discussão e deliberação de requerimento de
auxilio funeral; calendário das reuniões para o ano de 2021 e assuntos gerais. A presidente do
CMAS Iara e a gestora da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social cumprimentaram a
todos com as boas vindas. Inicialmente, o Secretário Executivo do Conselho apresentou o
Requerimento do Sr José Gilberto de Oliveira, apresentado no dia 22/04/2021 no qual
solicitou Beneficio Eventual na modalidade de Auxilio Funeral em virtude do falecimento da
mãe SUELI MATHEUS DE OLIVEIRA, ocorrido no dia 19/04/2021 em decorrência do
COVID 19. Ocorre que na Certidão de Óbito consta que a falecida residia na Linha Barra da
União, Dionísio Cerqueira – SC, mas era eleitora de Barracão – PR e possuía Cadastro Ativo
na Secretaria de Saúde De Barracão – PR, com endereço na Rua Pedro Marcante, s/nº, Birro
Copasa. Após, a confirmação por parte do CRAS de Barracão – PR que a mesma possuía
residência fixa em Barracão – PR e o requerente também é residente no município de
Barracão PR, e com a confirmação de que não foi requerido e nem concedido Auxilio Funeral
no município de Dionísio Cerqueira – SC; o pleno do CMAS de Barracão – PR DELIBEROU
pela aprovação e concessão do Beneficio Eventual na modalidade de Auxilio Funeral ao
requerente no valor de R$ 1.500,00 para fins de custeio de serviços funerários em virtude do
falecimento da mãe SUELI MATHEUS DE OLIVEIRA. Também, foi apresentado a minuta
do Calendário de Reuniões para o ano de 2021 do CMAS, sendo que os conselheiros ainda
irão analisar para as devidas adequações. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a
Ata nº 04/2021.
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