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ATA 011/2020

Ao  vigesimo  sesto  dia  do  mes  de  Novembro  de  dois  nil  e  vinte,  as  dez  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 reuniao  ordindria,

tendo como pauta Aprovar as Prestag6es de Contas do Govemo Estadual e Federal.  0

Secretario executivo deste conselho, Rubens Junior Jung deu as boas vindas a todos e

iniciou  falando  e  apresentando  a  prestapao  de  contas.  Sendo  elas,  Estadual:  Incentivo

Familia Paranaense VI, Incentivo Beneficio Eventual, Incentivo Beneficio Eventual IV

e lncentivc; a Pessoa com Deficiencia Ill.  Federal:  Demonstrativo  Sinstetico de Servi¢o,

IGD   SUAS   e   IGD   PBF.   Tamb6m   apresentou   onde   foram   realizados   os   gastos,

juntamente com as suas respectivas notas fiscais. Ap6s analise e discussao este conselho

Ata 001/2021

No segundo dia do mss de marco do ano de dois mil  e vinte urn,  reuniram -se na secretaria  de

assistencia  social  os  membros deste  conselho  para tratar  da  seguinte  pauta:  Novos  membros

do  Conselho  de    Assistencia  Social,  bern  como  suas  atribui¢6es.  Para  dar  ini'cio  a  reuni5o,  a

gestora   de   assistencia   social   Daniele   Andressa   Ferreira,   deu   as   boas-vindas   a   todos   e
agradeceu   a   presen¢a  voluntaria   dos  presentes.  S6nia   Reichert  -  presidente  do  conselho,

explanou aos conselheiros que a troca dos novas membros governamentais ocorreu pela troca
de  gestao  municipal  sendo  nomeados  pela  prefeita  municipal;  e  a  troca  dos  membros  nao

governamentais   ocorreu   pelo   fato   dos   membros   se   desligarem   por   motivos   particulares.
Explicou   ainda   que   a   formalidade   na   troca   dos   membros   da   sociedade   civil   seria   par

conferencia   ou  f6rum   municipal,   e   nao  sendo   possivel   fazer   par  conta   dos  decretos  da

pandemja,  o  estadual   16983/2021  e  municipal   1354/2021.  Ap6s  apresentac5o  de  todos  os
membros  Daniele,  colocou  a  atribui¢ao dos conselheiros junto  a  politica  de  assistencia  social  e


