
Ata .269 Aos treze  dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um às 9:00 horas na

sala de vidro da prefeitura municipal de Pontal do Paraná aconteceu reunião ordinária

do Conselho Municipal da Assistência Social com as seguintes pautas,  Presença do
Secretário  de  Assistência  Social,  Aprovação  do  Plano  de  Ação  do  Comitê
Gestor  do  PAB(Programa  Auxilio  Brasil).Deliberação  do  Of:11/2021  do
CADUNICO, Proposta para lei de benefícios eventuais, Auxilio Brasil e Comida
Boa.A presidente inicia a reunião agradecendo a todos os presentes e em seguida

passou a palavra para a secretário municipal de assistência social Willian Pereira ,para

que o mesmo fizesse um apanhado de informações aos presentes sobre os programa s

e ações realizadas pela sua pasta em Pontal do Paraná ,o secretario passou todas as

informações que os conselheiros tinham dúvidas ,considerando que na pauta com o

secretario  não  tinha  um  tema  especifico  para  esclarecimentos  .Em  seguida  o

representante do comitê gestor do Programa Auxilio Brasil apresentou o plano de ação

decentralizada  para  aprovação  dos  conselheiros  para  que  o  mesmo  possa

posteriormente ser encaminhado para o Ministério de Cidadania.Com referência ao

contido no oficio11/2021 da Gestão do Cadastro Único ,ficou deliberado que a gestão

viabiliza com os recursos do igd-m duas picotadeira para os cras .Com estas picotadeira

será dado um destino adequado para os documentos descartados do cadastro único.

Em seguida falamos sobre os cartões comida boa que chegaram dia 15 e será realizado

uma ação de entrega desses  cartões.  Passamos  para  pauta  de alteração da lei  de

benefícios eventuais, que ficou anteriormente cada conselheiro de passar a técnica de

gestão suas sugestões de alteração e posteriormente apresentada a este conselho. A

presidente agradeceu aos presentes desejando um feliz natal e prospero ano novo a

todos, e a pedido do secretário convocou a próxima reunião ordinária para o dia 10 de

janeiro.

Eu, Gilberto Belarmino secretário executivo do CMAS, redigi esta ata e assino com os

demais presentes na reunião.

Nome completo Representante Assinatura




