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Ata nº 06/2019 

 

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, ás 08:30 horas, na APAE, sito à 

Rua Ricieri Quinto Guareschi, 355, Barracão – PR, foi realizada reunião ordinária do 

Conselho Municipal de Assistência Social para tratar dos seguintes assuntos: Leitura e 

aprovação da Ata nº 05/2019; discussão referente ao Programa Bolsa Família e assuntos 

gerais. Foi dada a abertura à reunião, sendo que a presidente Alice Werner cumprimentou a 

todos com as boas vindas e agradeceu a presença. O secretario executivo Bruno Wagner leu a 

Ata nº 05/2019 que foi aprovada em seguida. Bruno passou a palavra para o coordenador do 

CRAS que apresentou informações atualizadas sobre o andamento do Programa Bolsa 

Família no município de Barracão  -PR, já que o CMAS é a Instancia de Controle Social do 

PBF. Carlos informou que estão inseridas no CadUnico 1798 famílias, sendo que essas 

famílias cadastradas normalmente acessam outros benefícios socioassistenciais estando 

cadastrados no CADUnico, ou seja, através do NIS acessam o BPC; isenções de taxas em 

concursos; acesso ao Programa Família Paranaense; tarifa social de energia elétrica; Programa 

Leite das Crianças. Também existem 314 beneficiários do Beneficio de Prestação Continuada 

(139 por idade e 175 por deficiência). Entre outras ações também foram realizadas 

atualizações cadastrais e novos cadastramentos de 422 usuários. Em relação aos Beneficiários, 

no ultimo relatório, Barracão – PR conta com 537 famílias beneficiárias do PBF, num total de 

R$ 94.000,00.  Além disso, a atualização cadastral e o acompanhamento das famílias 

beneficiárias é ação importante, pois refletem diretamente no IGD – Índice de Gestão 

Descentralizada do Programa Bolsa Família, sendo que o acompanhamento da política de 

educação registrou índice de 0,92; a política de saúde registrou índice de acompanhamento de 

0,87 e a atualização cadastral registrou índice de 0,89 pontos percentuais. Em relação aos 

bloqueios e cancelamentos, essa ação é fruto dos cruzamentos de informações da base de 

dados do CADUnico com os demais bancos de dados do governo federal. Carlos também 

relatou sobre a realização freqüente de reuniões descentralizadas com os beneficiários do 

Programa Bolsa Família, sendo Distrito de Siqueira Bello, Linha Alegria Alta, São José e 

Centro. Por fim foi discutido sobre o funcionamento da oficina de patinação ministrada por 

uma profissional da Secretaria de Educação, mas que, conforme foi discutido pelo CMAS, 
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desviou-se um pouco do foco quanto ao publico atendido, mas que a conselheira representante 

da educação irá levar ao conhecimento do responsável pela setor. Por fim, fopi realizado um 

agradecimento especial a APAE que cedeu o espaço e preparou o lanche, sendo que os 

conselheiros verificaram in loco que a entidade está em conformidade com o plano proposto. 

Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 06/2019. Em anexo, Lista de 

Presença dos presentes na reunião. 

 

 

Alice Werner 

Presidente do CMAS 


