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RESOLUÇÃO nº 047, de 23 de maio de 2018. 

 

DELIBERA pela aprovação total do 

Relatório de Prestação de Contas do 

Cofinanciamento Estadual referente ao 

2º Semestre de 2017 dos Pisos: 

Abordagem Social para pessoas em 

situação de rua; Acolhimento 

Institucional para Pessoas em Situação 

de Rua; Centro Pop; Serviço de 

Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes e Residência Inclusiva e 

dá outras providências. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em Reunião 

Extraordinária realizada em 23 de maio de 2018, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Municipal nº. 6.751/2017, e:  

 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, em especial o disposto nos artigos 203 e 

204, da Seção IV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que trata da 

Política Pública de Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.435/2011, que “Altera a Lei no 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social”; 

 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.751 de 15 de setembro de 2017 que “Dispõe sobre o 

Sistema Único de Assistência Social de Cascavel – SUAS e dá Outras Providências”. 

 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social, aprovada pelo Conselho 

Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme Resolução nº 145 de 15/10/2004, 

publicado no D.O.U. em 28/10/2004; 
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CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, a qual define os 

parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos 

de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 

 

CONSIDERANDO que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância 

com o conjunto normativo da Política Nacional de Assistência Social em vigor e suas 

Normas Operacionais Básicas, visando garantir padrões de qualidade na prestação de 

serviços e nas condições de trabalho; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 8543, de 17 de julho de 2013, que regulamenta a 

transferência automática de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social para os 

Fundos Municipais, em atendimento a Lei estadual nº 17.544, de 17 de abril de 2013; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações; 

 

CONSIDERANDO o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano VIVER 

SEM LIMITE, instituído por meio do Decreto Federal nº 7.612, de 17 de novembro de 2011; 

 

CONSIDERANDO A Lei Estadual nº 17.544, de 17/04/13, que dispõe sobre a transferência 

automática de recursos do Fundo Estadual da Assistência Social para os Fundos Municipais 

de Assistência Social em atendimento ao disposto nos incisos I e II do art. 13 da Lei Federal 

nº 8.742/93, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CIT no 5, de 8 de junho de 2011, que padroniza prazos para 

a demonstração da implantação dos equipamentos públicos e da prestação dos serviços 

socioassistenciais e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 27 de 19 de setembro de 2011 que caracteriza as 

ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33 de 28 de novembro de 2011 que Define a 

Promoção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e 

estabelece seus requisitos;  
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CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011 que Define a 

Habilitação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos; 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012 que aprova a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - NOB/SUAS; 

 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 74/2013 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que aprovou o repasse de recursos Fundo a Fundo para atendimento do Programa 

Viver sem Limite do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Piso Fixo 

de Média Complexidade para os Serviços de Proteção Social em Centro Dia de Referência 

para Pessoa com Deficiência e do Piso de Alta Complexidade II – PAC II, para o Serviço de 

Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de 

Dependência em Residência Inclusiva aos municípios que aderiram e tiveram seus Planos 

de Reordenamento aprovados pelo MDS nas 1ª, 2ª e 3ª expansões; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14 de 15 de maio de 2014, a qual define os 

parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, 

bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos conselhos 

de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal; 

 

CONSIDERANDO a deliberação nº 74/13 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que aprovou o repasse de recurso Fundo a Fundo do piso para os Serviços de 

Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de 

dependência em Residência Inclusiva; 

 

CONSIDERANDO a deliberação nº 037/14 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que aprovou o repasse de recurso Fundo a Fundo do Piso Paranaense de 

Assistência Social - PPAS II, para cofinanciamento do Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua, em Centro POP; 

 

CONSIDERANDO a deliberação nº 32/15 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que aprovou o repasse de recurso Fundo a Fundo do Piso Paranaense de 

Assistência Social - PPAS IV, Acolhimento de crianças, adolescentes, jovens até 21 anos; 

 

CONSIDERANDO a deliberação nº 051/16 do Conselho Estadual de Assistência Social – 

CEAS, que delibera os critérios de elegibilidade e partilha dos recursos do cofinanciamento 

estadual para expansão 2016 dos serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial 
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para o Serviço Especializado em Abordagem Social e o Serviço de Acolhimento Institucional 

para Pessoas em Situação de Rua; 

 

CONSIDERANDO o Termo de Adesão que o Município por meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social firmou com o Estado, com objetivo de formalizar as responsabilidades e 

compromissos decorrentes do aceite do cofinanciamento Estadual, referente ao Programa 

Viver Sem Limites do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que 

aceitaram a expansão do Piso Fixo de Média Complexidade para o Serviço de Proteção 

Social Especial em Centro Dia de Referência para Pessoa com Deficiência e Piso de Alta 

Complexidade II - PAC II, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 

com Deficiência em situação de dependência em Residência Inclusiva; 

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 084/2015 que “APROVA a Adesão e o Plano de 

Ação do Munícipio ao cofinanciamento estadual para o Serviço Especializado para Pessoas 

em Situação de Rua, em Centro POP - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS II”; 

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 036/2016 de 11 de Maio de 2017 que “APROVA o 

Plano de Trabalho e Aplicação com recurso do cofinanciamento estadual do Piso 

Paranaense de Assistência Social - PPS II, para o Centro Pop; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 095, de 02 de dezembro de 2016, que APROVA o 

Sistema de Informação da Empresa IPM Informática LTDA como prontuário eletrônico oficial 

de registro dos atendimentos e informações sobre os usuários da Política de Assistência 

Social; 

 

CONSIDERANDO a Resolução CMAS nº 098, de 19 de dezembro de 2016 que APROVA a 

Versão atualizada do Sistema Municipal de Monitoramento e Avaliação 2016 apresentado 

pela SEASO;  

 

CONSIDERANDO a Resolução/CMAS nº 102/2017 que define os parâmetros para a 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social das entidades e organizações de 

assistência social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais não governamentais e regulamenta o processo de aprovação dos Planos 

e Relatórios de Atividades das Unidades Governamentais para a prestação dos Serviços, 

Programas e Benefícios socioassistenciais; 

 

CONSIDERANDO o Oficio SEASO nº 682 de 16 de maio de 2018, que solicita de 

apreciação e deliberação do CMAS quanto a Prestação de Contas do cofinanciamento 
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Estadual referente ao 2º Semestre de 2017 dos pisos: Abordagem Social para pessoas em 

situação de rua (período de Junho à Dezembro de 2017); Acolhimento Institucional para 

Pessoas em Situação de Rua (período de Junho à Dezembro de 2017); Centro Pop - PPAS 

II (período de Julho à Dezembro de 2017); Serviço de Acolhimento de Crianças e 

Adolescentes - PPAS IV (período de Julho à Dezembro de 2017) e Residência Inclusiva 

(período de Julho à Dezembro de 2017), sendo que a SEASO anexou os extratos bancários 

e os Relatórios de Justificativa sobre os saldos financeiros superior à 30% do repasse 

equivalente de 12 parcelas dos pisos estaduais supracitados.   

 

CONSIDERANDO o Relatório de Justificativa apresentado pela SEASO quanto ao PPAS II 

Centro Pop, cujo saldo existente na Conta nº 28.287-1, a qual são realizados os depósitos 

dos repasses, na data de 31/12/2017 totaliza o montante de R$ 83.337,71 (oitenta e três mil 

trezentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos), sendo que tal valor compõe-se 

pelos rendimentos financeiros apurados na conta corrente entre os meses de Julho à 

Dezembro e as aplicações realizadas neste período. Observa-se ainda que no decorrer do 

segundo semestre foram realizados pagamentos de empenhos para a aquisição de 

equipamentos totalizando valor de R$ 66.380,00 (seiscentos e seis mil trezentos e oitenta 

reais), sendo entre eles a aquisição de um veículo, no valor de R$ 65.400,00 (sessenta e 

cinco mil e quatrocentos reais). Importante ressaltar que ocorreu troca de gestão em 2017, 

sendo que os planos passaram por reavaliação e consequentemente a utilização dos 

recursos. Com isso, observou-se que havia uma ausência de planejamento que englobasse 

o valor total do repasse a ser arrecadado pelo município. Informamos ainda que, as 

despesas realizadas com recursos financeiros recebidos devem atender às exigências 

legais concernentes ao processamento de requisição ao compras, licitação, empenho, 

liquidação e efetivação do pagamento, sendo que tal procedimento é moroso e por vezes 

resulta deserto ou fracassado, impossibilitando a continuação do processo e 

consequentemente a utilização do valor dos repasses, ocasionando acúmulo de parcelas 

em conta. Por fim, cumpre salientar que apesar dos saldos financeiros existentes em conta 

bancária, não houve interrupções no atendimento das unidades de acolhimento, nem tão 

pouco houve prejuízos aos usuários e técnicos do serviço;  

 

CONSIDERANDO o Relatório de Justificativa apresentado pela SEASO quanto aos 

Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiência em situação de 

dependência em Residência Inclusiva cujo saldo existente na Conta nº 25.317-0, a qual são 

realizados os depósitos dos repasses, na data de 31/12/2017 totalizou o montante de R$ 

191.613,09 (cento e noventa e um mil seiscentos e treze reais e nove centavos), sendo que 

tal valor compõe-se pelos rendimentos financeiros apurados na conta corrente entre os 

meses de Julho à Dezembro de 2017 e as aplicações realizadas neste período. Importante 
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observar que nas datas de 05/07/2017, 08/09/2017, 21/07/2017 e 02/08/2017 foram 

realizados pagamentos de empenhos para a aquisição de equipamentos no valor total de 

14.257,41 (quatorze mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). 

Conforme a Informação Técnica n° 274/2017 elaborada pela Coordenação de Proteção 

Social Especial – CPSE da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do Estado do 

Paraná, na qual responde ao ofício nº 197/2017 protocolado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, o Município de Cascavel, através da SEASO, obteve o respaldo para o 

acúmulo de parcelas do recurso destinado as Residências Inclusivas para aquisição de um 

Veículo Adaptado. Entretanto, no primeiro processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 

308/2017, para a aquisição do veículo teve resultado de Licitação Deserta, tendo em vista 

as especificidades de tal veículo, o que ocasionou a demora na utilização do recurso 

repassado. Tal situação que foi devidamente informada a Secretaria da Família e 

Desenvolvimento Social do Estado do Paraná através do ofício n°1362/2017 encaminhado 

pelo município. Tendo como requisito para a garantia do acúmulo de saldo, segue anexo a 

este Relatório de Justificativa a Resolução n° 92 de 09 de novembro de 2017 elaborada pelo 

Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Cascavel, a qual aprova a 

prestação de contas do recurso FEAS – Residência Inclusiva, com a observação referente à 

aquisição do veículo Van Adaptada, que foi então devidamente adquirida conforme processo 

licitatório Pregão nº. 456/2017, empenho 2491/2018, no valor de R$ 163.000,00 (centro e 

sessenta e três mil reais) e encontra-se em processo de pagamento de nota fiscal. 

Importante salientar ainda que, apesar dos saldos financeiros existentes em conta bancária, 

não houve interrupções no atendimento das duas unidades de acolhimento, nem tão pouco 

houve prejuízos aos usuários e técnicos do serviço; 

 

CONSIDERANDO o Relatório de Justificativa apresentado pela SEASO quanto ao PPAS IV, 

Acolhimento de Crianças, Adolescentes, Jovens até 21 anos, cujo saldo existente na Conta 

nº 30.094-2, a qual são realizados os depósitos dos repasses do piso PPAS IV, na data de 

31/12/2017 é de R$ 270.186,59 (duzentos e setenta mil cento e oitenta e seis reais e 

cinquenta e nove centavos), sendo que tal valor compõe-se pelos rendimentos financeiros 

apurados na conta corrente entre os meses de Julho à Dezembro e as aplicações realizadas 

neste período. Observa-se ainda que no decorrer do segundo semestre foram realizados 

pagamentos de empenhos para a aquisição de equipamentos totalizando valor de R$ 

52.352,35 (cinquenta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco reais). 

Informamos que, na data de 24/11/2017 foi realizado em conta um depósito no valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil), sendo que em virtude dos procedimentos de licitação, emissão de 

ordem de compra, empenho e só então o pagamento da nota fiscal e a aquisição do objeto, 

pois tal procedimento é moroso e não permitiu a execução do recurso até o final do mês de 

dezembro, o que ocasionou maior valor em conta, ultrapassando assim o limite de 30% do 
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valor do repasse. Importante destacar ainda que houve a necessidade de alteração do plano 

de aplicação, pois identificou-se a necessidade da aquisição de dois veículos, conforme a 

Resolução do CMAS nº. 099 de 09 de novembro de 2017, sendo que com o acúmulo das 

parcelas do recurso, foi possível a aquisição do Veículo Master Extra Vitre, Renault, no valor 

de R$ 159.000,00 (cento e cinquenta e nove mil reais), e o processo de aquisição do veículo 

iniciou-se no ano de 2017, sendo emitido o empenho em 28/11/2017 e um veículo no valor 

de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) com empenho emitido em 13/11/2017. Porém, 

em virtude da solicitação de férias coletivas pela empresa e pelos procedimentos de 

empenho, liquidação, regularização e documentação realizados pelo município, houve o 

atraso na entrega e pagamento dos veículos, ocasionando assim o acumulo de parcelas 

referente ao recurso no mês de dezembro de 2017. Por fim, importante enfatizar que apesar 

dos saldos financeiros existentes em conta bancária, não houve interrupções no 

atendimento das unidades de acolhimento, nem tão pouco houve prejuízos aos usuários e 

técnicos do serviço. Para conhecimento do Conselho, informamos que o saldo em conta em 

30/04/2018 é de R$ 45.404,80 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quatro reais e oitenta 

centavos); 

 

CONSIDERANDO o Relatório de Justificativa apresentado pela SEASO quanto ao Serviço 

Especializado em Abordagem Social cujo saldo existente na Conta nº 32.828-6 a qual são 

realizados os depósitos dos repasses, na data de 31/12/2017 totaliza o montante de R$ 

45.385,79 (quarenta e cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos), 

sendo que tal valor compõe-se pelos rendimentos financeiros apurados na conta corrente 

entre os meses de Julho à Dezembro e as aplicações realizadas neste período. Observa-se 

ainda que na data de 09/06/2017 ocorreu a primeira aplicação, no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), e o valor dos depósitos estavam sendo acumulados para a aquisição de 

um veículo previsto no plano de aplicação. Porém, na data de 13/12/2017 foi realizada a 

aplicação de R$ 30.000,00, o que acumulou o valor de R$ 45.385,79 (quarenta e cinco mil 

trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e nove centavos) no período, o que extrapolou o 

valor de 30% do valor do repasse em conta no 2º semestre de 2017. Porém, este acúmulo 

era necessário para aquisição do veículo no valor de R$ 43.800,00 (quarenta e três mil e 

oitocentos reais), conforme deliberado pelo CMAS, sendo que após o depósito foi 

devidamente realizado o empenho nº 7408/2018. Informamos que, o acúmulo de depósito 

deu-se por motivo de que, as despesas realizadas com recursos financeiros recebidos 

devem atender às exigências legais concernentes ao processamento de requisição ao 

compras, licitação, empenho, liquidação e efetivação do pagamento, sendo que tal 

procedimento é moroso e por vezes resulta deserto ou fracassado, impossibilitando a 

continuação do processo e consequentemente a utilização do valor dos repasses, 

ocasionando acúmulo de parcelas em conta. Por fim, importante enfatizar que apesar dos 
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saldos financeiros existentes em conta bancária, não houve interrupções no atendimento 

das unidades de acolhimento, nem tão pouco houve prejuízos aos usuários e técnicos do 

serviço;  

 

CONSIDERANDO o Relatório de Justificativa apresentado pela SEASO quanto aos serviços 

de acolhimento para pessoas em situação de rua cujo saldo existente na Conta nº 32.827-8 

a qual são realizados os depósitos dos repasses, na data de 31/12/2017 totaliza o montante 

de R$ 44.384,51 (quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um 

centavos), sendo que tal valor compõe-se pelos rendimentos financeiros apurados na conta 

corrente entre os meses de Julho à Dezembro e as aplicações realizadas neste período. 

Observa-se ainda que na data de 09/06/2017 ocorreu a primeira aplicação, no valor de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), e o valor dos depósitos estavam sendo acumulados para a 

aquisição de um veículo previsto no plano de aplicação, sendo que no período foi realizado 

o pagamento de empenho no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Porém, na data de 

13/12/2017 foi realizada a aplicação de R$ 30.000,00, o que acumulou o valor de R$ 

44.384,51 (quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um 

centavos) no período, o que extrapolou o valor de 30% do valor do repasse em conta no 2º 

semestre de 2017. Porém, este acúmulo era necessário para aquisição do veículo no valor 

de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme deliberado pelo CMAS, sendo que 

após o depósito foi devidamente realizado o empenho. Informamos que, o acumulo de 

depósito deu-se por motivo de que, as despesas realizadas com recursos financeiros 

recebidos devem atender às exigências legais concernentes ao processamento de 

requisição ao compras, licitação, empenho, liquidação e efetivação do pagamento, sendo 

que tal procedimento é moroso e por vezes resulta deserto ou fracassado, impossibilitando a 

continuação do processo e consequentemente a utilização do valor dos repasses, 

ocasionando acúmulo de parcelas em conta. Por fim, importante enfatizar que apesar dos 

saldos financeiros existentes em conta bancária, não houve interrupções no atendimento 

das unidades de acolhimento, nem tão pouco houve prejuízos aos usuários e técnicos do 

serviço. Para conhecimento do Conselho, informamos que o saldo em conta em 30/04/2018 

é de R$ 727,21 (setecentos e vinte e sete reais e vinte um centavos); 

 

CONSIDERANDO que o processo de prestação de contas se dará integralmente on line por 

meio do Sistema de Acompanhamento do Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo - SIFF, 

na versão 2.0, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 

Social - SEDS, sendo que o CMAS necessita preencher a aba “Parecer” até a data de 08 de 

junho de 2018;  
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CONSIDERANDO a decisão da Plenária do CMAS em Reunião Extraordinária ocorrida em 

23 de maio de 2018 que é pela aprovação total do Relatório de Prestação de Contas do 

Cofinanciamento Estadual referente ao 2º Semestre de 2017 apresentado pela SEASO dos 

Pisos: Abordagem Social para pessoas em situação de rua; Acolhimento Institucional para 

Pessoas em Situação de Rua; PPAS II Centro Pop; PPAS IV Serviço de Acolhimento de 

Crianças e Adolescentes e Residência Inclusiva, assim como, que o CMAS aprove os 

Relatórios de Justificativas e esclarecimentos sobre os saldos financeiros superior à 30% do 

repasse equivalente de 12 parcelas dos pisos estaduais, e que acate os extratos bancários 

apresentados pela SEASO, referentes ao segundo semestre de 2017. RESOLVE: 

 

Art. 1º DELIBERAR pela aprovação total do Relatório de Prestação de Contas referente aos 

Pisos Paranaenses de Assistência Social referente ao 2º semestre de 2017, apresentado 

pela SEASO, a saber: 

§ 1º PPAS II - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, em Centro POP: 

Prestação de contas referente ao período de Julho à Dezembro de 2017. 

§ 2º PPAS IV - Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes: Prestação 

de contas referente ao período de Julho à Dezembro de 2017. 

§ 3º Abordagem Social - Serviço Especializado em Abordagem Social: Prestação de 

contas referente ao período de Junho à Dezembro de 2017. 

§ 4º Acolhimento Adultos e Famílias (Casa Pop) - Serviço de Acolhimento Institucional 

para Pessoas em Situação de Rua: Prestação de contas referente ao período de Junho à 

Dezembro de 2017. 

§ 5º Residência Inclusiva - Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com 

Deficiência em Situação de Dependência em Residência Inclusiva: Prestação de contas 

referente ao período de Julho à Dezembro de 2017. 

 

Art. 2º APROVAR os Relatórios de Justificativa da sobra de saldos financeiros superior à 

30% do repasse equivalente de 12 parcelas dos pisos estaduais, conforme supracitados.  

 

Art. 3º ACATAR os extratos bancários apresentados pela SEASO do período de junho a 

dezembro de 2017. 

 

Art. 4º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 05 de junho de 2018. 

 
MARIA TEREZA CHAVES 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
Gestão 2017/2019 

 


