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Ata n°329/2019. Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às oito
horas e quarenta e cinco minutos, deu-se início a reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social, na sala de reunião da Casa dos Conselhos –
anexo ao CAM. Conselheiros presentes: Reinaldo Wagner, Irailce Aparecida
Budziak Machado, Delci Cristina Schmidt Cararo, Marlla Crystine Amarante
Rauch, Inês Úrsula Gross de Souza, Sandra Martins Pacheco. O presidente do
Conselho Reinaldo Wagner inicia a reunião cumprimentando a todos e realiza a
leitura da pauta, a qual é aprovada com a inclusão de um novo assunto: Prestação
de contas da emenda parlamentar, em seguida solicita mudança na ordem da
pauta, sendo aprovada por todos. Após Denis realiza a leitura da Ata n°328/2019,
sendo a mesma aprovada. Com relação ao estágio em serviço social, Denis
explica que foi elaborada uma nota técnica, a qual foi encaminhada para as
universidades, que possuem o curso de serviço social, explicando como é o
procedimento de estágio, diante das dificuldades que a Gestão vem enfrentando
com relação a esse assunto, pois as mesmas não possuem convênio com a
Prefeitura, dificultando a distribuição dos estágios, sendo assim marcada reunião
juntamente com o NUCRESS e as instituições, no dia 29/08/2019 às 13h00min na
Casa dos Conselhos, para melhor discussão do assunto. Sobre esse assunto,
Giuliano explica que as instituições mesmo à distância devem possuir o professor
orientador, para planejar e conversar sobre o local adequado para o estágio.
Sobre o assunto da pauta referente a elaboração de fluxo e protocolo para
atendimento de famílias que estão em descumprimento das condicionalidades do
Programa Bolsa Família, Reinaldo explica que o responsável pelo Cadastro Único,
solicitou ao Conselho Tutelar informações se estas famílias estavam sendo
acompanhadas, ocorrendo um equívoco por parte do Conselho Tutelar em
encaminhar a solicitação para acompanhamento pelos CRAS. Após os debates
sobre o assunto, foi proposto a criação de um fluxograma e protocolo para
atendimento de crianças e adolescentes das famílias em situação de
descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família, adotando para
isso o Caderno de orientações do Programa Estadual de combate à evasão e
abandono escolar, sendo a proposta aprovada. Dando continuidade aos assuntos
da pauta, Denis fala sobre a Casa de Passagem Indígena, onde a mesma está
com previsão em ser entregue entre os meses de setembro a outubro, em relação
a esse assunto Alessandra explica que em nenhum momento foi dado o prazo que
a obra seria entregue, apenas previsão de uma possível data, frisando que em
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nenhum momento houve má vontade da equipe e sim atrasos para a entrega da
obra. Para tratar sobre esse assunto foi convidada a Sra. Milene Galvão para
esclarecer o seu posicionamento no uso da tribuna livre da Câmara de
Vereadores, sendo informado não possuir interesse algum em pesquisar os
indígenas, explica que o motivo que a levou a manter diálogo com eles foi devido
a demanda trazida por sua amiga Jéssica Oliveira, onde a mesma faz pesquisas
sobre essa população, contestando que os indígenas moram no teatro da cidade e
estão abandonados, após realizada visita até os indígenas, Milene faz uma
campanha permanente para a arrecadação de roupas e alimentação, e
participando de eventos promovidos pela UNICENTRO Campus-Irati e IFPR. Após
sua fala Milene convida a Secretaria de Assistência Social para a participação do
evento que será realizado juntamente com os indígenas, com data prevista para o
mês de outubro a novembro. Em relação a esse assunto Denis explica que é um
local desumano onde essas famílias residem atualmente, porém a Secretaria de
Assistência Social está fazendo o possível para a conclusão das obras da Casa de
Passagem e expõe que antes da inauguração do programa, será realizada uma
audiência pública mostrando a importância de participação e parcerias com outras
instituições. Em seguida Denis faz um breve comentário sobre o projeto
RONDON, os quais trabalharam em oficinas com temas importantes, abrangendo
grande parte da comunidade, onde aproximadamente quatro mil pessoas
participaram das oficinas. Sobre a contratação dos novos profissionais, Denis
informa que está previsto para o início do mês de setembro. Em relação a
audiência pública realizada sobre a Reforma da Previdência, Denis relatou que o
evento que teve resultado satisfatório com grande participação da comunidade,
sendo assinado a manifestação de repúdio contra a reforma da previdência. Após
Denis fala que já estão sendo realizadas as pré-conferências preparatórias para a
XII Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia
20/08/2019 na Associação dos Servidores Públicos Municipais de Irati. Não houve
ofícios recebidos, e o site da Casa dos Conselhos já está sendo alimentado com
as informações dos Conselhos. Em último assunto da pauta Denis faz a prestação
de contas de duas emendas parlamentares, sendo destinados para a APAE duas
emendas no valor de R$ 100.00,00 (cem mil reais) e outra de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), para a compra de dois veículos, sendo um deles
adaptado, computador e outros materiais permanentes. Outra emenda com o valor
de R$ 250.000,00 (duzentos e quinta mil reais) sendo dividido entre as três
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instituições: ILPI - Santa Rita, ANAPCI e Cidade da Criança, para compra de
materiais de consumo e de limpeza. Sem mais assuntos a tratar o presidente
Reinaldo Wagner encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu
____________________________, lavrei esta ata com o término às onze horas e
vinte minutos, assinei junto com o presidente _________________________e os
demais assinaram a lista de presença.
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