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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA 
 

RESOLUÇÃO Nº 06/2021 
 
 

ASSUNTO: Aprovação, em caráter extraordinário, da prorrogação do mandato dos Conselheiros Municipais 

de Assistência Social  para 30 de Junho de 2021. 

 

O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Ponta 

Grossa, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 13.008 de 30/11/2017 e nº 13.055 de 

22/12/2017 e considerando: 

 

- a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da 

Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); 

 

- a Portaria nº 337, de 24 de março de 2020, do Ministério da Cidadania, que dispõe acerca de medidas para 
o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, 
COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social; 

- a Orientação Conjunta  003/2020 – CEAS/PR – DAS/SEJUF para os Conselhos Municipais de Assistência Social 

com mandato vencido no período de calamidade pública em decorrência da situação de emergência em 

saúde pública, impossibilitados, portanto, de realizar assembleias ou reuniões para nova eleição dos 

membros do CMAS. 

- o Decreto nº 18.888, de 22 de abril de 2021, que prorroga o mandato do Conselho Municipal de Assistência 

Social, para o biênio 2018-2020, até o dia 30/06/2021; 

 

 

RESOLVE APROVAR por unanimidade e registrado em ata da reunião plenária de 23 de abril de 2021, em 

caráter extraordinário, a prorrogação do mandato dos Conselheiros Municipais de Assistência Social  para 30 

de junho de 2021, sem prejuízo na continuidade da atuação do CMAS  como instância de controle social do 

Sistema Único de Assistência Social. Esta decisão visa garantir a participação da sociedade no controle social, 

possibilitando que a mesma acompanhe, controle, fiscalize e interfira nas decisões em torno da política de 

assistência social no município de Ponta Grossa. 

 

 

Sala Virtual de Sessões, 23 de abril de 2021. 

 

 

 

        Monica Mongruel                                                                 Thais do Prado Dias Verillo      
      Presidente do CMAS                                                                 Secretária Executiva do CMAS 
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