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Ata nº 10/2019
Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 08:30 hs, na Secretaria da Família
e Desenvolvimento Social, à Rua Rio Grande do Sul, 210, Barracão - PR foi realizada reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social para tratar dos seguintes
assuntos: Discussão da 13ª Conferencia Municipal de Assistência Social; posse da nova
diretoria do CMAS; aprovação do Plano de Ação da Assistência Social – 2019 e assuntos
gerais. O Secretário Executivo Bruno cumprimentou a todos com as boas vindas, passando a
palavra para a Secretaria de Assistência Social que cumprimentou aos presentes. Em seguida,
Bruno explanou sobre a nova composição do CMAS nomeada pelo Decreto Municipal nº
140/2019, sendo que foi atualizada no CADSUAS. Foi apresentada a nova diretoria do
CMAS, sendo que a conselheira Iara de Souza Gnoatto ficou como presidente, Rubia Regina
da Silva Luchese - vice presidente e Soelira Savoldi como secretária. Foi apresentado o Plano
de Ação para Co-Financiamento do Governo Federal da Política de Assistência Social, sendo
que o mesmo foi deliberado na ultima reunião e finalizado no Sistema do SUAS e foi
aprovado, restando agora a finalização no sistema SUASWEB pelo CMAS. Por fim, foi
passada a palavra para a assistente social Elenir que é administradora da empresa vencedora
da licitação para a execução da na 13ª Conferencia de Assistência Social, sendo que a mesma
explanou amplamente sobre a realização da referida, bem como a apreciação do Regimento
Interno. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 10/2019. Em anexo, Lista
de Presença dos presentes na reunião.
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