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Ata nº 11/2019 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às 13:00 hs, no Auditório da 

Prefeitura Municipal de Barracão – PR, à Rua São Paulo, 235, Barracão - PR foi realizada 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social para tratar dos seguintes 

assuntos: Realização da 13ª Conferencia Municipal de Assistência Social; apresentação dos 

novos conselheiros e assuntos gerais. A presidente Iara cumprimentou a todos com as boas 

vindas e procedeu à abertura da 13ª Conferencia Municipal de Assistência Social com o tema 

“Assistência Social: Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação Social”; 

convocada através do Decreto Municipal nº 139/2019 e Resolução nº 06/2019 – CMAS. Na 

seqüência foi proferida a palestra magna pela assistente social Maiane Spessatto Grassioli, 

mestre em Políticas Públicas. Na seqüência as técnicas Hevelin (psicóloga) e Claudia 

(assistente social) apresentaram sobre o CRAS e seus serviços. Em seguida, Ana Carla 

(advogada) apresentou sobre o CREAS e suas ações. No intervalo foi servido o “coffee 

break”.  Após dividido os presentes nos três grandes grupos foram formuladas as propostas, 

sendo cinco municipais, uma estadual e uma nacional. Após a deliberação das propostas, as 

mesmas foram apresentadas e aprovadas na plenária. Também, foram eleitos os delegados 

titular Iara de Souza Gnoatto e suplente Marines Aparecida Bassanesi Costa. Por fim, foram 

apresentados os novos conselheiros do CMAS. A 13ª Conferencia teve a participação de 46 

pessoas entre técnicos, usuários e entidades. Não tendo mais assunto a ser tratado, encerra-se 

a Ata nº 11/2019. Em anexo, Lista de Presença da reunião. 
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