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Ata nº 08/2021 

 
Ata da XIV Conferência Municipal de Assistência Social de Barracão, realizada aos vinte e 

cinco dias (25) do mês de agosto de dois mil e vinte um (2021), às treze (13) horas no 

Centro de Convivência de Barracão - PR. Inicialmente houve o credenciamento de 

delegados e convidados, conforme lista de presença anexa. A seguir houve a composição da 

mesa com a presença d a  Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 

a senhora Iara de Souza Gnoatto; o prefeito municipal Senhor Jorge Santin; o Promotor de 

Justiça senhor Felipe Lyra da Cunha; o representante da Câmara de Vereadores  senhor 

Marcos Belan; a Secretária de Assistência Social senhora Rosane Machado de Freitas Vieira 

de Andrade; o Sargento da Policia Militar  senhor Everaldo Jose Raffaelli e a palestrante 

senhora Elenir Fatima Ciarini. Após a composição da mesa de honra o cerimonialista 

convidou a todos para cantar o Hino Nacional. Em seguida a Secretária de Assistência Social 

agradeceu a presença de todos, frisou a importância da Conferência e desejou uma ótima tarde 

de trabalho. O representante da Câmara de Vereadores ressaltou da importância da 

participação de todos, na seqüência o senhor Prefeito Municipal deu as boas-vindas a todos e 

solicitou para que a representante da Igreja Católica fizesse uma oração e agradeceu a 

presença de cada secretário da Administração Municipal e parabenizou a equipe da Secretaria, 

Serviços e Entidades pelos trabalhos realizados. Em seguindo com a palavra a presidente do 

CMAS, a senhora Iara de Souza Gnoatto, deu por aberta a XIV Conferência Municipal de 

Assistência social de Barracão e foi passada a palavra para o digníssimo promotor, que frisou 

ser a Assistência Social uma política pública estabelecida pela Constituição Federal e que há 

muitos desafios para a efetivação dos direitos das pessoas com vulnerabilidade, bem como se 

faz presente enquanto representante do Ministério público, mas também como cidadão e 

desejou bom trabalho. Após se desfez-se a mesa de honra, iniciando os trabalhos da pauta, 

regimento interno e apresentação das ações desenvolvidas pelos Serviços CREAS/PAEFI, 

CRAS/PAIFI, SCFV, Cadastro Único, campanhas e mobilizações. Após, o cerimonialista 

chamou a senhora Elenir para proferir a Palestra Magna. Posteriormente, foram convocados 

os coordenadores de cada eixo, sendo divididos os presentes nos grupos de trabalho. Após 
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discussão foram lidas e aprovadas as deliberações, sendo escolhidas para o município duas 

(02) propostas prioritárias de cada eixo e uma (01) prioritária para serem encaminhadas para a 

Conferência Estadual e da União que serão realizadas neste ano de 2021. Na sequência foi 

aberta a inscrição para o delegado representante governamental que irá representar o 

município, ficando como titular Elienay Brandão de Oliveira e a senhora Iara de Souza 

Gnoatto como suplente. Na sequência, a gestora Rosane agradeceu a participação de todos e 

os convidou para apreciarem um Coffee-Break, dentro das normativas da vigilância sanitária. 

Nada mais havendo a relatar, encerra-se a presente Ata que será assinada pela presidente do 

CMAS a Senhora Iara de Souza Gnoatto e anexada lista de presença. 

 

 

Iara de Souza Gnoatto 

Presidente do CMAS 


