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Ata nº 09/2022 

 

Aos 14 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, ás 8:30 hs, foi realizada reunião 

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

Desenvolvimento Social - SFDS, sito à Rua Rio Grande do Sul, nº 210, centro, Barracão – 

PR, para tratar dos seguintes assuntos: leitura e aprovação da Ata anterior; prestação de contas 

da Ação de Distribuição de Alimentos - ADA; informação do questionário do TCE, 

informação de abertura do Censo SUAS – 2022 e assuntos gerais. Bruno cumprimentou aos 

presentes e passou a palavra para a presidente Alice Werner e para a gestora Rosane que 

cumprimentaram a todos com as boas vindas. Bruno procedeu a leitura da ata anterior, sendo 

que foi aprovada sem alterações. Em seguida, apresentou a prestação de contas da Ação de 

Distribuição de Alimentos – ADA proposta pelo Governo Federal que destinou ao município 

de Barracão - PR 450 cestas para distribuição para famílias em situação de vulnerabilidade. 

As 450 cestas foram entregues, sendo que foi redigido Relatório de Execução no qual a 

presidente do CMA assinou juntamente com o prefeito e a gestora a entrega total das cestas 

enviadas. Também, bruno relatou que foi preenchido dois questionários (formulários) 

propostos pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE / PR referente a Política de Assistência 

Social e ao CRAS. Dentre os principais pontos que observou-se a necessidade de aprimorar 

foi a criação da Comissão de Vigilância Socioassistencial que será implementada em breve. 

Por fim, Bruno informou que foi lançada data de abertura, no Sistema SUAS WEB, do Censo 

SUAS 2022 que deverá ser preenchido pelos integrantes da Política de Assistência Social do 

Município. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 09/2022. 

 

Alice Werner 

Presidente do CMAS 

 

 
 


