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Ata n°331/2019. Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às 1 

oito horas e quarenta minutos, deu-se início a reunião ordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social, na sala de reunião da Casa dos Conselhos – 3 

anexo ao CAM. Conselheiros presentes: Reinaldo Wagner, Irailce Aparecida 4 

Budziak Machado, Delci Cristina Schmidt Cararo, Marlla Crystine Amarante 5 

Rauch, Sandra Martins Pacheco, Rosângela de Assis Barbosa, Raissa Negroni de 6 

Oliveira, Mariane Lukavy, Jackeline Cristina Barby, Sonia Maria Felberg, Soeli 7 

Teresinha dos Reis, Neiva Mattos Sava, Cleidenete Pereira Winkler, Dener Cristi 8 

dos Santos, Antonio Sidnei Martins, Gustavo Filipowski, Luiz Henrique Palavicini 9 

Selivan, Camila Wagner, Sandra Martins Pacheco. O presidente do Conselho 10 

Reinaldo Wagner inicia a reunião cumprimentando a todos e solicita para que 11 

todos se apresentem, após realiza a leitura da pauta, a qual é aprovada com a 12 

inclusão de novos assuntos: Convocação dos profissionais do SMAS, Emenda 13 

Parlamentar, Mesa diretora e comissões permanentes, Processo 498187/2019 14 

TCF, Publicação nas redes sociais sobre o processo de eleição dos membros do 15 

CMAS na XII Conferencia Municipal de Assistência Social. Em seguida o 16 

presidente solicita mudança na ordem da pauta, para que seja realizada a 17 

composição da nova mesa diretora, colocado em votação todos os conselheiros 18 

concordam com a mudança da pauta, dado início a composição: o conselheiro 19 

Denis fica como presidente, representante governamental e Reinaldo 20 

vice-presidente, representando a sociedade civil, Cleidenete fica como primeira 21 

secretária, representante governamental e Neiva Mattos Sava como  segunda 22 

secretária, representando a sociedade civil. Após a composição é colocado em 23 

votação e todos os conselheiros aprovam a nova mesa diretora, e em relação a 24 

esse assunto, Denis faz uma breve explicação, onde será aprovada a nova lei, 25 

onde o secretário executivo será a assistente social que irá trabalhar na Casa dos 26 

Conselhos, não podendo ser um membro do Conselho, sendo assim deixando de 27 

existir primeiro e segundo secretário. Em continuidade, Denis realiza a leitura das 28 

Ata n°329/2019 e Ata n°330/2019, sendo ambas aprovadas. Em seguida Reinaldo 29 

faz breve esclarecimento em relação a composição dos membros do Conselho na 30 

Conferencia, onde foi eleito o usuário Gabriel, o qual possui idade inferior a 18 31 

anos, sendo assim não podendo permanecer como conselheiro, após conversa 32 

com o mesmo e seus responsáveis, se decide então chamar a primeira suplente 33 

Camila Wagner, representante do Movimento Social Grupo de Resistência de Irati. 34 

Em continuidade a pauta, Denis e Irailce realizam as prestações de contas, dando 35 
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início com as Residências Inclusivas, sendo dois repasses um Federal e outro 36 

Estadual, Irailce explica que no mês de janeiro se obtinha o valor de R$189.786,51 37 

(cento e oitenta e nove mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um 38 

centavos) obtendo o valor de R$2,005.02 (dois mil e cinco reais e dois centavos) 39 

em rendimento, sendo gasto o valor de R$68.054,38 (sessenta e oito mil 40 

cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos) sendo gasto em alugueis, 41 

pagamento das equipes, combustível, mercados, entre outros gastos, no último 42 

dia do mês de junho tendo em conta o valor de R$123.737,15 (cento e vinte e três 43 

mil setecentos e trinta e sete reais e quinze centavos) sendo intercalado os 44 

pagamentos de acordo com os repasse do governo federal e estadual. Em 45 

seguida faz a prestação de contas do repasse feito pelo governo estadual onde foi 46 

gasto em alugueis, pagamento das equipes, combustível, mercados, entre outros 47 

gastos, no início se obtinha o valor de R$64.579,69 (sessenta e quatro mil 48 

quinhentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos), sendo o valor 49 

repassado de R$180.000,00 (cento e oitenta mil) obtendo o rendimento de 50 

R$1.252,03 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos) com o total de 51 

despesas no valor de R$199.250,57 (cento e noventa e nove mil, duzentos e 52 

cinquenta reais e cinquenta e sete centavos) saldo em conta R$46.581,15 53 

(quarenta e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e quinze centavos). Após 54 

Denis realiza a prestação de contas do Incentivo à Pessoa com deficiência II, onde 55 

foi recebido um recurso do Estado no valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta 56 

mil reais) sendo destinado para a compra de uma van adaptada, a qual foi paga o 57 

valor de R$238.970,00 (duzentos e trinta e oito mil novecentos e setenta reais) 58 

obtendo o saldo de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) Denis explica que o 59 

valor destinado só pode ser para adaptações na van não podendo ser usado para 60 

a compra de qualquer outro material, sendo assim o Conselho fará a devolutiva do 61 

saldo restante. Outra prestação de contas é o recurso recebido pelo Programa 62 

Família Paranaense no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) onde o mesmo era 63 

usado para o pagamento da funcionaria Alessandra, a qual trabalha no serviço de 64 

convivência, outro recurso pontual é o Incentivo de benefício eventual sendo 65 

encaminhado pelo governo do Estado no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil 66 

reais) onde o mesmo foi usado para a compra de cestas básicas no valor de 67 

R$14.999,04 (quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e quatro centavos)  68 

entregues pelos CRAS e sendo destinado o valor de R$1.000,00 (mil reais) para o 69 

pagamento de fotos 3X4 sendo usado o valor de R$ 994,56 (novecentos e 70 
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noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) com isso se obtém o saldo de 71 

R$58,00 (cinquenta e oito reais) o qual será feita a devolutiva. Denis faz breve 72 

comentário em relação ao Benefício Passagem, onde até o momento a secretaria 73 

só pode liberar passagens da empresa Princesa dos Campos pois a empresa J 74 

Araújo está com as documentações positivas, não podendo assim firmar convenio 75 

com a prefeitura. Em relação as cestas básicas, o conselheiro Antônio faz a 76 

sugestão em estabelecer uma aliança juntamente com a Eco Troca, incentivando 77 

as famílias a realizar a troca dos lixos recicláveis pelos alimentos, sobre esse 78 

assunto a secretaria de assistência social Sybil Dietrich se disponibiliza em 79 

conversar com o responsável pelo programa, a conselheira Neiva faz a sugestão 80 

pela ampliação dos bairros que participam da eco troca, em relação a eco troca 81 

será encaminhado como pauta para o Conselho de Segurança Alimentar. Outra 82 

prestação de contas é o (PPAS)4 valor continuo destinado pelo governo do Estado 83 

no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensalmente, valor 84 

destinado para manter o serviço de acolhimento para criança e adolescente, onde 85 

no ano de dois mil e dezoito se obtinha o saldo de R$569,08 (quinhentos e 86 

sessenta e nove reais e oito centavos) com o rendimento obtendo o valor de 87 

R$63.000,00 (sessenta e três mil reais) sendo gasto o valor de R$43.000,00 88 

(quarenta e três mil reais) sendo usado para a reforma da Casa Lar. Após 89 

realizada as prestações de contas, é colocado em votação e todos os conselhos 90 

aprovam por unanimidade todas as prestações de contas. Em seguida Denis fala 91 

sobre o Plano de Organização da casa de Passagem indígena, o qual está sendo 92 

organizado pela Alessandra juntamente com os indígenas, onde a mesma irá 93 

apresentar nas próximas reuniões para aprovação dos conselheiros, em relação a 94 

entrega da Casa de Passagem, Reinaldo faz a sugestão de estipular uma possível 95 

data de inauguração da instituição, ficando para o dia 31/12/2019, porém podendo 96 

ser entregue assim que esteja pronta. Após Denis realiza a leitura do oficio s/n 97 

encaminhado pela SASE, em solicitação de certificação onde o pedido inicial foi 98 

negado e solicitado mais informações, Reinaldo faz a sugestão em primeiramente 99 

compor as comissões e após encaminhar o pedido de certificações para a 100 

comissão analisar e trazer novamente para a reunião, sobre isso Carlos 101 

representante do SASE, demonstra indignação pelo fato de não haver resposta 102 

por parte do Conselho na presente data, Denis explica que o pedido de 103 

certificação será analisado pela comissão e após será marcada reunião 104 

extraordinária, convidando as instituições para uma melhor discussão, explica 105 
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também que após o prazo de dois anos, as instituições devem apresentar 106 

novamente todas as documentações realizando pedido de nova certificação, não 107 

podendo solicitar uma renovação. Após discussões se decide pela organização 108 

das cincos comissões permanentes, composta por quatro conselheiros, sendo 109 

dois representantes governamental e dois não governamental. I comissão: 110 

Financiamento e orçamento de Assistência social – membros: Denis, Irailce, 111 

Reinaldo e Luiz. II comissão: SUAS – membros: Irailce, Marlla, Camila e Mariane. 112 

III comissão: Inscrições de entidades de Assistência social, representante 113 

governamental, Denis e Cleidenete, para representar o não governamental, se 114 

candidatam os seguintes conselheiros: Dener, Raíssa, Gustavo, Reinaldo e Sonia, 115 

colocado em votação os conselheiros decidem por Raíssa com 6 votos e Reinaldo 116 

com 3 votos. IV comissão: Normas e regulamentação – membros: Marlla, Antônio, 117 

Camila e Mariane. V comissão: Controle social e Programa Bolsa família – 118 

membros: Denis, Cleidenete, Jackeline e Sandra. Colocado em votação todos os 119 

conselheiros aprovam as comissões. Em continuidade a pauta Denis realiza a 120 

leitura do oficio circular n°3/2019/SE/SGFT/DEFNAS/MC, referente a orientações 121 

acerca de contratação de pessoal sem concurso público, após realizada a leitura 122 

os conselheiros optam por encaminhar novos ofícios para o prefeito, solicitando 123 

um possível concurso público e em resposta ao oficio solicitar que o Governo 124 

Federal repense suas ações que vêm desenvolvendo em alterações da legislação 125 

trabalhista que estimula o processo de terceirização nas gestões públicas. Realiza 126 

também a leitura do oficio n°093/2019 – CEAS/PR, onde o mesmo solicita a 127 

devolução do recurso no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), após a leitura os 128 

conselheiros decidem em resposta solicitar a reconsideração da devolução do 129 

recurso, embasado na prestação de contas apresentada. Sobre a contratação de 130 

novos profissionais, Denis repassa que será realizada reunião com formação para 131 

os 40 profissionais contratados no dia 16/09/2019 na Casa dos Conselhos. Em 132 

relação a Emenda Parlamentar via deputada Leandre, Denis repassa que foi 133 

destinado o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil), o qual será dividido entre 134 

as entidades ILPI, ANAPCI e Cidade da Criança, para a compra de materiais de 135 

consumo. Repassa também sobre o processo do Tribunal de contas, 136 

encaminhado pelo Conselho, embasado na dúvida sobre a partilha de recursos, 137 

realiza a leitura do oficio n°1920/19-OPD/GP o qual foi encaminhado como 138 

resposta. Por fim, Denis coloca em discussão as publicações feitas nas redes 139 

socais, contra as votações realizadas na XII Conferencia, Irailce e Luiz realizam a 140 
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leitura dos comentários, após os conselheiros optam em realizar uma nota de 141 

esclarecimento explicando o andamento da conferencia e encaminhar oficio para o 142 

Ministério Público. Sem mais assuntos a tratar o presidente Denis Cezar Musial 143 

encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu 144 

_________________________________, lavrei esta ata com o termino às onze 145 

horas e quarenta minutos, assinei junto com o presidente 146 

_______________________________ e os demais assinaram a lista de presença.                                                                                      147 


