
ATA 004/2020

Ao terceiro dia do mss de maio de dois mil e vinte, ds nove horas, nas dependencias da

Secretaria Municipal  de Assistencia Social  da Cidade de Manfrin6polis-Pr,  situado na

rua Valter Francisco  Manfrin,  s/n,  centro,  reuniram-se os  Conselheiros  Municipais de

Assistencia Social - CMAS , para uma reuhiao extraordinalia, tendo como pauta retomo

das  atividades  do  Servi¢o  de  Convivencia e  Fortalecimento  de  Vinculos.  A Assistente

Social,  Senhorita  S6nia Reichert,  deu as  boas  vindas a todos  e  iniciou falando  sobre  o

retomo das atividades do servigo de convivencia e fortalecimento de vinculos, o inicio

se darn a partir do dia vinte e seis de maio com a oficina dos idosos e vinte e quatro de

Junho com as criancas e adolescentes. Onde sera realizado trabalhos individuais com as

criangas,  adolescentes  e  idosos  por  familia,  onde  a  equipe  tecnica  do  CRAS  e  os

professores das oficinas, irao ate seus domicilios, mantendo o distanciamento social e os

demais cuidados para a realizapfro das atividades presenciais. Nada mais a tratar segue a

ATA 005/2020

Ao  decimo  mono  dia  do  mss  de  Junho  de  dois  mil  e  vinte,  ds  nove  horas  e  trinta

minutos, nas dependencias da Secretaria Municipal de Assistencia Social da Cidade de

Manfrin6polis-Pr, situado na rua Valter Francisco Manfrin,  s/n, centro, reuniram-se os

Conselheiros Municipais  de Assistencia Social  -  CMAS  ,  para uma reuniao ordindria,

tendo como pauta aquisicao de material para o Servico de Convivencia e Fortalecimento

de Vinculos. A Assistente Social, Senhorita S6nia Reichert, deu as boas vindas a todos e

iniciou falando sobre a aquisicao de materiais, bern como, calnisetas, livros e kits. Onde

os mesmos serao entregues com trabalhos explicativos e de envolvimento dos tecnicos

do CRAS  e Oficineiros  com os alunos,  sempre com o objetivo de acompanhamento e

fortalecimento dos vinculos. Ap6s discussao todos os conselheiros alem concordarem a

apao proposta, avaliaram como 6tima iriciativa em meio a atual pandemia. Nada mais a


