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Ata nº 10/2021 

 
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, ás 08:30 hs, foi realizada 

reunião ordinária ampliada e descentralizada do Conselho Municipal de Assistência Social na 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), sito à Rua Ricieri Quinto Guareschi, 

nº 268, Bairro Nossa Senhora de Fatima, Barracão – PR, para tratar dos seguintes assuntos: 

leitura e aprovação da Ata anterior; aprovação do Parecer da entrega de cestas básicas 

encaminhado ao Poder Judiciário; acompanhamento do preenchimento do Censo SUAS 2021; 

acompanhamento e avaliação do Programa Bolsa Família; breve explanação da participação 

dos conselheiros delegados na Conferencia Estadual de Assistência Social; deliberação e 

aprovação da Prestação de Contas do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS – I, 

referente ao 1º semestre de 2021 e assuntos gerais. A presidente Iara e a gestora da Secretaria 

da Família e Desenvolvimento Social Rosane cumprimentaram a todos com as boas vindas. 

Inicialmente, o Secretário Executivo do Conselho Bruno Wagner procedeu a leitura da Ata 

anterior que foi aprovada. Em seguida, foi realizada discussão referente a distribuição de 

cestas básicas, sendo que a distribuição ocorreu dia 09/10/2021 e foram distribuídas 180 

cestas. Os critérios de seleção das famílias permanecem a cargo da equipe do CRAS, sendo 

que o Parecer do CMAS foi aprovado. Também, foi anunciado que está aberto no sistema 

SUASWEB o preenchimento do Censo SUAS 2021, e que estão sendo preenchidos pelos 

serviços, entidades, fundo, conselho e gestão. É o Órgão Gestor que inclui as informações no 

Sistema Censo SUAS. O preenchimento tem prazo e estão sendo seguidos rigorosamente. O 

cronograma está em dia conforme as datas estabelecidas. Em seguida foi realizada discussão 

sobre o Programa Bolsa Família, sendo que Bruno relatou que foram repassadas as 

informações pela equipe responsável e apresentou a lista de beneficiários referente ao mês de 

setembro de 2021, tendo 576 famílias contempladas, num valor repassado de R$ 142.112,00, 

sendo maior valor repassado ao Auxilio Emergencial. O acompanhamento das 

condicionalidades está sendo realizado pela equipe da Saúde e Educação, bem como a 

manutenção, atualização e cadastramento realizado pela equipe do PBF. No momento, não 

está mais sendo necessário o agendamento. Por fim foi discutido sobre a Prestação de Contas 
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do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS I, referente ao 1º semestre de 2021 – 

01/01/2021 a 30/06/2021. As informações de responsabilidade do órgão Gestor foram 

inseridas no Sistema SIFF Estadual e o Parecer do CMAS deverá também ser preenchido. 

Após a apresentação das informações a Prestação de Contas foi aprovada. A reunião foi 

realizada na APAE, sendo realizada a acolhida; a apresentação da entidade e foi servido um 

delicioso Coffee-Break. O CMAS realiza reuniões descentralizadas nas entidades para que 

possa acompanhar, conhecer e avaliar o desempenho da estrutura, dos recursos humanos e o 

desenvolvimento das atividades que nesta oportunidade constatou-se que está de acordo com 

o Plano de Ação da entidade. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se a Ata nº 

10/2021. 

 

 

Iara de Souza Gnoatto 

Presidente do CMAS 

 

 


