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Ata nº 09/2020 

 
Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, ás 08:00 hs, na Sala de Reuniões da 

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social 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: aquisição de veiculo com o recurso do Incremento Temporário da 

Proteção Social Básica para ações de combate ao Covid 19; Prestação de Contas do 

Demonstrativo Sintético Físico Financeiro; Preenchimento do Censo SUAS 2020; Prestação 

de Contas do co-financiamento estadual; Programa Bolsa Família e assuntos gerais. A 

presidente do CMAS Iara 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 e explanou sobre a aquisição de um veiculo zero km para a Política de 

Assistência Social (SFDS, CREAS, CRAS), para o complemento de ações de prevenção e 

combate ao COVID 19. Foi adquirido um veiculo Chevrolet SPIN, zero km, ano/modelo 

2020/2021 através de processo licitatório, no valor de R$ 95.300,00. Essa aquisição foi 

aprovada pelo CMAS por unanimidade enaltecendo a necessidade de um carro utilitário que 

garantirá melhorias na qualidade do atendimento dos serviços. O Secretario Executivo Bruno 

apresentou a Planilha de Repasses para o Cofinanciamento Federal de recursos da Política de 

Assistência Social. Em seguida, Bruno apresentou a Prestação de Contas para o 

Cofinanciamento Estadual com recursos PPAS I – Deliberação CEAS nº 65/2014 no valor de 

R$ 29.985,87. Prestação de Contas Final para Incentivo a Pessoa Com Deficiência III – 

Deliberação CEAS 114/2018, sendo que há um saldo de R$ 2.879,97 para devolução, não 

tendo despesas efetuadas no período a que se refere essa prestação de contas. Ambas as 

prestações de Contas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, Bruno apresentou o 

preenchimento do Demonstrativo Sintético de Execução Fisico-financeira para os recursos 

cofinanciados pelo Governo Federal sendo que o mesmo, após as ponderações, foi aprovado 

por unanimidade. Foi explanado sobre o preenchimento do Censo SUAS pelos serviços, 
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gestão e entidades, sendo que a gestão está no aguardo do retorno dos questionários 

preenchidos para a inserção no Sistema do Censo SUAS 2020. Bruno também fez referencia 

ao andamento dos trabalhos da equipe do Bolsa Família, a qual está seguindo as orientações 

do Governo Federal conforme as Portarias nº 483/2020 e 443/2020. Por fim, aberta a palavra 

para uso dos conselheiros presentes. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 

09/2020. Em anexo, Lista de Presença da reunião. 

 

 

            Iara de Souza Gnoatto                                         Adriana Santini Zandoná 

            Presidente do CMAS                                        Secretária de Assistência Social 


