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Ata nº 323/2019. Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, 1 

às oito horas e quarenta e cinco minutos, foi realizada a reunião ordinária 2 

descentralizada do Conselho Municipal de Assistência Social no CRAS 3 

da Vila São João, situado na praça do CEU, na Avenida Carlito Ernesto 4 

Barby, s/n, Conselheiros presentes na reunião: Reinaldo Wagner, Denis 5 

Cezar Musial, Marlla Crystine Amarante Rauch, Irailce Budziak Machado, 6 

Sandra Martins Pacheco, Elisane Aparecida Fernandes e Teresinha 7 

Miranda Veres. O presidente inicia a reunião agradecendo a presença 8 

dos conselheiros e agradece a disponibilidade para utilização do espaço. 9 

Em seguida, faz a leitura da pauta, que tem adicionados os seguintes 10 

assuntos: Incentivo ao “Família Paranaense”; Adesão e importância de 11 

Benefícios Eventuais; posse da representante suplente de trabalhadores 12 

do setor de pedagogia. Na sequência o presidente Reinaldo solicita que 13 

Denis faça a leitura da Ata nº322/2019, sendo aprovada por todos. 14 

Também em nome dos conselheiros dá boas-vindas a nova conselheira 15 

Saionara, que assume a suplência da cadeira pedagógica fazendo parte 16 

também da Comissão Permanente de Controle Social e Programa Bolsa 17 

Família. Dando sequência foi falado foi exposto sobre a Prestações de 18 

contas das residências inclusivas, do PPAS IV, Benefício eventual e 19 

adesão espontânea do família paranaense, sendo aprovada por 20 

unanimidade pelos conselheiros municipais. Sobre isso Denis diz que foi 21 

cadastrado, mas ainda não se tem certeza da obtenção do recurso. 22 

Denis cita emenda anterior no valor de R$ 100,000,00 para ANAPCI, que 23 

estava cadastrada, mas foi cancelada. Na sequência Reinaldo sugere 24 

solicitação de um encaminhamento para a Deputada Federal Leandre 25 

Dal Ponte, fazendo um questionamento da emenda de R$ 100.000,00 26 

que foi cancelada. Em seguida Luan faz esclarecimento sobre o 27 

programa Bolsa família, mostrando dados de quantidade das famílias 28 

que o utilizam, e as medidas que devem ser tomadas nos processos de 29 

inscrição no programa. Nos assuntos gerais o presidente fala dos ofícios 30 

expedidos e recebidos, sendo, ofício nº147/2019 do Ministério Público, e 31 

oficio nº39/2019, resposta nota técnica, arquivado. Dos ofícios 32 

expedidos, sobre questionamento referente aos projetos para a 33 

população indígena, continua sem reposta. Por fim o presidente Reinaldo 34 

agradece a presença de todos e encerra a reunião. Eu 35 

_____________________________________________ lavrei esta ata 36 
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com término às onze horas e cinco minutos e assinei junto com o 37 

Presidente ______________________ e os demais assinaram o livro de 38 

presença.         39 
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