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Ata nº 03/2020
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, ás 08:30 hs, na Sala de Reuniões da SFDS
de Barracão - PR, à Rua Rio Grande do Sul, 210, foi realizada reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social para tratar dos seguintes assuntos: leitura e aprovação das
atas anteriores; discussão referente a redução dos repasses para o co-financiamento do
Governo Federal, discussão e deliberação referente a solicitação de beneficio eventual na
modalidade de auxilio funeral e aluguel social e assuntos gerais. Bruno cumprimentou a
todos com as boas vindas. Também, fez uso da palavra Adriana, gestora da Política de
Assistência Social cumprimentando a todos com as boas vindas. Em seguida, foram lidas e
aprovadas as Atas nº 01/2020 e 02/2020. Na seqüência, o secretario executivo Bruno
explanou sobre a redução no repasse de recursos do co-financiamento do governo federal,
conforme a Portaria nº 2.362/2020, com redução de alguns recursos próximos a 50%. Bruno
apresentou sobre o SISC, o sistema que abrange o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos, sendo que Barracão – PR tem vinculados 349 usuários e destes 109 são
prioritários. Por fim, foram apresentadas duas solicitações de benefícios eventuais: um auxilio
funeral em favor do falecido NERI FEIER, CPF nº 681.869.759-34, falecido em 07/012020,
residente no Distrito de Siqueira Bello, requerido por parente, sendo aprovado pelos
conselheiros do CMAS. Também foi deliberado sobre o pedido de beneficio eventual na
modalidade de aluguel social solicitado pela Sra. LEDA MARI ISTRIS, que após as
ponderações e deliberação dos conselheiros, colocado em votação a maioria dos membros do
conselho votaram pelo NÃO, sendo que o mesmo foi negado, com possibilidade de futura
revisão por este conselho. Nesta oportunidade se fez presente o Promotor de Justiça, Sr.
FELIPE LYRA DA CUNHA. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº
03/2020. Em anexo, Lista de Presença da reunião.
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