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Ata nº 03/2022
Aos 13 dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, ás 9:30 hs, foi realizada reunião
ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social na Secretaria da Família e
Desenvolvimento Social, sito à Rio Grande do Sul, nº 210, centro, Barracão – PR, para tratar
dos seguintes assuntos: leitura e aprovação da Ata anterior; revisão dos valores dos Benefícios
Eventuais; apresentação e deliberação da Prestação de Contas referente ao recurso cofinaciado
pelo Estado através do PPAS – I; eleição da nova diretoria do CMAS e assuntos gerais. Bruno
cumprimentou aos presentes e passou a palavra para a vice-presidente Rubia que
cumprimentou a todos com as boas vindas. Em seguida, foi abordado sobre a necessidade de
revisar os valores dos Benefícios Eventuais, sendo que houve ampla discussão e decidiu-se
pela postergação da presente revisão, pois houve divergências na forma de destinação do
beneficio eventual na modalidade de Auxilio Funeral. O CMAS decidiu pela coleta de valores
básicos para decidir o reajuste adequado e a forma de aquisição e destinação do referido
beneficio. Bruno apresentou a prestação de contas da Execução físico-financeira do recurso
cofinanciado pelo Estado através do PPAS – I referente ao segundo semestre de 2021 período de 01 julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Após a apresentação, a prestação de
contas foi colocada em votação, sendo aprovada. Por fim, foi realizada a eleição da nova
diretoria do CMAS, sendo eleita, por aclamação, presidente Alice Werner e vice presidente
Ester Terezinha Teixeira. Foram realizados os agradecimentos finais e encerrada a reunião.
Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 03/2022.

Rubia Regina da Silva Luchese
Presidente interina do CMAS
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