
Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS 
Wenceslau Braz- PR CMAS 

A dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, às nove horas e trinta e cinco minutos, 
ATA 009/2021 

derando a impossibilidade de realização de sessões plenáras presenciais, em decorência da 

inaão de isolamento social, devido ao COVID 19. Reuniram-se em caráter ordináro, por meio do 
vO Whatsepp os membros do Conselho Municipel de Assisténcia Sociel CMAS. Dando inicio a 
esidente Aline Fernanda Nazareth saudou a todos, informou que a pauta da referida reuniao sena 

S es sobre a Conferdncia Municipal de Assistência Social a ser realizada. Em continuidade a 
ora Neil-Assistente Social do Órgão Gestor fazendo uso da palavra, informou que o municipio de 
ceslau Braz estará realizando a XI Conferência Municipal de Assisléncia Social, cujo tema será 
ASSBIncia Social: Direito do povo e dever do estado, com cofinanciamento público, para enfrentara 
aldade social e garantir proteção social. A data estipulada para a realização da Conferência é dia 
U2021 das 13:00 horas às 17:00 horas, on line via aplicativo de video conferência. Informou também 
est sendo realizada dispensa de lictação para a contratação de empresa, para Assessorar e Executar 
a Conferencia Municipal de Assistência Social - visando dar suporte teórico, técnico e metodológico, bem 
Como, a palestra magna. E que foram realizadas 03 (três) cotações de preços. Sendo: Empresa ALDEIA DA 

A que apresentou a proposta no valor de R$ 1.800.00(hum mil e oitocentos reais), Empresa LUCILE 
ARAUJO GUERRA que apresentou a proposta no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e a 
Empresa ARAUJO ASSESSORiA, CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E DESENVOLViMENTO DE 
PROJETOS sOCIAIS LTDA que apresentou a proposta no valor de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). Dando continuidade foi enviado no grupo as documentações em formato PDF apresentada pelas 
empresas, com a descrição detalhada do serviço oferecido e os respectivos vakores. Ressatou ainda quece 
pagamento poderá ser realizado com recurso do IGD-SUAS, conforme nota Técnica N° 007/2021, da 
Secretaria da Justiça, Familia e Trabalho - SEJUFPR Departamento de Assistência Social 
DASISEJUFPR Divisão de Gestão do SUAS DGS/DASSEJUF/PR, e do recurso livre. 
prosseguimento informou que os 5 eixos com os temas, ser�o distribuídos entre os setores da saúde, 
educação, CRAS, �quipe de Proteção Especiai e Ôrg�ão Gesior e será disponibilizado materiai de apoio 
sobre cada eixo para debate em pequenos grupos e elaboração de propostas das políticas públicas 
destinados ao Município, Estado e União. Ressaltou que é um momento muito importante para o Municipio 
e democrático, e que através da conferência poderemos lançar propostas que possam valorizar as politicas 
públicas voltadas para o municipio, e ainda que a participação dos senhores conselheiros é de suma 
importância. Em continuidade, deu-se início a votação para a escolha da empresa que fará o 
assessoramento para a execuç�o da Conferência Municipal de Assistência Social 2021. Após análise das 
propostas apresentadas, a Empresa Aldeia da ldeia que apresentou o menor valor- R$ 1.800,00,(hum mil 
e oitocenios reais), no processo para dispensa de icitação a vencedora irá assessorar a realização da Xi 
Conferência Municipal de Assistência Social. Fazendo uso da palavra a Senhora Denise Fogaça de Almeida 
Souza Secretária Executiva dos Conselhos informou aos senhores conselheiros que a Comissão 
Crgarizadora para realização da Xi Conferência MunicipaB de Assistência Social 2021 foi criada e ter sua 
publicação no Diário Oficial. Em continuidade a Presidente do Conselho Aline Femanda Nazareth agradeceu 
a participação de todos e passoua palavra a Secretária Municipal de Assistência Social Senhora Claudele 
Tereza Pereira Costa que explanou que a participação de todos os conselheiros é de grande importância, deste modo solicitou que todos se programem para participar da XI Conferência Municipal de Assistência 
Social. Nada mais havendo a constar, eu Denise Fogaça de Almeida Souza - Secretária Executiva dos Conselhos, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pela presidente. 

Em 

Wencesiau Braz, 08 de juiho de 2021. 

Denise Fogaça de Arheida Souza 
Secretária Executiva dos Conselhos 

Aline Feanda Nazareth 
Presidente - CMAS 

Avelino Veira, n" 290, ceniro, fiandos c/a Rodoviiia 
Fone: 3528-2553 



PORTARIA N° 627/2021 

SUMULA: Nomeia a Comissão Preparatória da Xi Conferência 
Municipal de Assistência Social de Wenceslau Braz- Paraná. 

O Senhor Athayde Ferreira dos Santos, Prefeito Municipal de Wenceslau Braz - Estado do Paraná, no 

uso de suas atribuições que lhe säo conferidas por lei e para dar cumprimento a Lei Municipal n? 

2259/2010 de 20 de abril de 2010. 

RESOLVE: 

Artigo 19 Nomear a Comissão Preparatória XI Conferência Municipal de Assistência Social de 

Wenceslau Braz-Paraná. 
Artigo 29-Ficam nomeados para a referida comissão os seguintes membros: 

Presidente: Neili Morais Sene 
Vice Presidente: Siriley da Silva Camargo 
1 Secretária: Alessandra Francisca Egídio Amaral 

2 Secretária: Luzia Aparecida Farias Ramos 

Artigo 3 - Esta Comissão deverá executar todas as ações necessárias à realização XI Conferência 

Municipal de Assistência Social de Wenceslau Braz-Paraná, em cumprimento a Lei Municipal ng 
2259/2010 de 20 de abril de 2010. 

Artigo 49- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Wenceslau Braz, 08 de Julho de 2021. 

Athayde Ferreira dos Santos 
Prefeito Municipal 


