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Ata n° 325 /2019. Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às oito
horas e quarenta e cinco minutos, ocorreu a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social, nas dependências da sala de reunião da Casa
dos Conselhos - anexo ao CAM. Conselheiros presentes: Reinaldo Wagner,
Antônio Valmor Ferreira, Sandra Martins Pacheco, Teresinha Miranda Veres,
Irailce Aparecida Budziak Machado. O presidente Reinaldo inicia a reunião
agradecendo a presença de todos e em seguida faz a leitura da pauta, a qual é
aprovada, a Ata n° 324/2019 não foi concluída a tempo e será aprovada na
próxima reunião. Reinaldo explica que haverá uma pequena mudança na pauta,
que iniciara falando sobre a audiência pública que será realizada a princípio no
mês de Setembro, com data a ser definida na Câmara municipal, com tema central
sobre a Reforma da Previdência. Em seguida o presidente faz a leitura dos ofícios
recebidos em resposta ao trabalho feito pelos municípios com a população
indígena, primeiramente é feita a leitura do oficio n°08/2019 enviado pela cidade
de Palmeira, informando que os indígenas são atendidos nos CRAS e CREAS da
cidade, em seguida é feita a leitura do oficio n°02/2019 enviado pela cidade de
Imbituva, os quais alegam não realizar “ações higienistas”, explicando que é
realizado os atendimentos necessários durante o período que os mesmos
permanecem na cidade, com relação aos ofícios não respondidos pelas outras
cidades da região os conselheiros decidem em reiterar o envio novamente. Outro
oficio recebido foi o oficio circular n°02/2019 do CNAS, referente orientações para
a realização das conferencias municipais, onde devem acontecer no período de
julho a agosto de 2019, Reinaldo e Denis sugerem em realizar no dia 20 de agosto
(terça – feira) e os demais conselheiros acolhem a sugestão, Reinaldo repassa
que será realizada a conferencia Estadual nos dias 30 e 31 de outubro na cidade
de Curitiba e a conferencia Nacional com data já estabelecida para os dias 25 e 26
de Novembro de 2019. Denis faz a sugestão em realizar uma reunião
extraordinária no dia 25/06/2019 às 09h00min, para a organização da conferência,
para aprovação do edital e a criação da comissão para a realização da
conferência, Reinaldo comenta sobre a possibilidade de realizar pré conferências
juntamente com os CRAS e CREAS. Dando continuidade à pauta com relação a
prestação de contas, Denis explica que foi encerrado o convênio do PAIF, desse
recurso foi devolvido para o Estado 300 reais de rendimento, o projeto era
juntamente com a Izabela Proceke, onde era pago o valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) mensalmente. Em relação a inauguração da Casa de Passagem Indígena,
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Denis explica que não será possível a inauguração no mês do aniversário do
município como estava previsto, ficando então para inauguração entre o mês de
Setembro a Outubro. Em seguida Denis faz o convite para participação da
inauguração da Casa Lar, onde será realizada na Casa dos Conselhos, no dia 31
de julho, também a inauguração dia 18 de julho do Centro de Convivência e da
Panificadora Comunitária, que estão situados no conjunto Santo Antônio,
enfatizando que será a primeira panificadora comunitária, construída em parceria
com a Caixa Econômica Federal a qual disponibilizou o valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais) para a compra dos equipamentos necessários, será
disponibilizado também um curso gratuito de panificação pelo SENAI, a
panificadora e o centro de convivência serão inclusos no plano municipal. Com
relação ao lançamento do Família Acolhedora, Denis coloca que ficou definido a
data 29/07/2019, porem falta confirmar. Em relação ao Seminário de Assistência
Social, está definido para o dia 03 de Dezembro, na Associação da Prefeitura,
será um evento alusivo à sanção da LOAS, será realizado o dia todo, na parte da
manhã palestra ministrada pela Aldaíza Sposati, na parte da tarde exposição de
trabalhos desenvolvidos na região, o evento conta com parceria da Unicentro para
certificação dos trabalhos apresentados, neste mesmo dia será o lançamento do
2° livro da Secretária de Assistência. Sobre a demanda de ações do Poder
Judiciário a profissionais da Secretaria de Assistência Social, Denis esclarece que
foi recebido o posicionamento da corregedoria em relação ao pedido feito pelo não
encaminhamento pros profissionais a realização do estudo social. Em seguida
Denis repassa sobre o Plano de Ação para co-financiamento do governo Federal
do ano de 2019 (em anexo), o qual a secretaria de assistência social já
preencheu, o único ponto que preocupa é o baixo índice de registro da secretaria
de saúde, onde foi aprovado por todos os conselheiros o envio de um oficio
notificando e pedindo esclarecimentos. Denis informa que houve a proposta do
Estado em implantar no município 5 repúblicas com no máximo 6 vagas, porem
houve interesse por parte do município na implantação de 4 repúblicas que terá
como formato de residência, essas republicas seriam para abranger os jovens que
estão saindo do acolhimento ou em situação de risco social, o projeto conta com o
recurso de R$ 1.000,00 (mil reais) por jovem, sendo assim se implantada o
recurso seria de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para manutenção das
repúblicas, em relação a esse assunto a secretaria de assistência social aguarda a
resposta do Estado. Em seguida Teresinha coloca que foi procurada pelo
2

Conselho Municipal de Assistência Social
Casa dos Conselhos Municipais
Centro Administrativo Municipal – CAM
Rua Coronel Pires, 826 – Centro
Telefone: 42-3907-3151
E-mail: casadosconselhosiratipr@gmail.com

71
72
73
74
75
76
77
78
79

Dagoberto Waydzik assessor da deputada Leandre, o qual fala sobre a emenda
parlamentar onde a mesma foi contingenciada por parte do governo Federal, com
relação a emenda os conselheiros decidem em enviar um oficio para a rádio
Tropical esclarecendo que o recurso que a deputada encaminharia para a ANAPCI
foi contingenciado, não havendo errado por parte do município. Sem mais
assuntos a tratar o presidente Reinaldo Wagner encerra a reunião agradecendo a
presença de todos. Eu _________________________________ , lavrei esta ata
com o termino às dez horas e cinquenta minutos, assinei junto com o presidente
_______________________________ e os demais assinaram o livro de presença.
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