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Ata n°336/2019. Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 1 

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

Assembleia do Conselho Municipal de Assistência Social, na sala de reunião da 3 

Casa dos Conselhos – anexo ao CAM. Conselheiros presentes: Reinaldo Wagner, 4 

Denis Cezar Musial, Neiva Mattos Sava, Camila Wagner, Mariane Lukavy, Raissa 5 

Negroni de Oliveira, Irailce Budziak Machado, Luiz Henrique Palavicini Selivan, 6 

Sandra Martins Pacheco. O presidente do Conselho Denis, inicia a reunião 7 

cumprimentando a todos. Em seguida explica como será a nova composição do 8 

Conselho, onde será composto por seis representantes governamentais e seis 9 

representantes da sociedade civil, para a representação governamental sendo 10 

excluídas as seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, 11 

Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Legado Étnico e Secretaria 12 

Municipal de Serviços Urbanos, ressaltando que foi decidido na reunião do mês de 13 

novembro a retirada das secretarias, devido a quantidade de faltas nas reuniões. 14 

Foram mantidas as seguintes secretarias: Secretaria Municipal de Assistência 15 

Social, a qual houve a mudança do suplente para o Luan Felipe Biscaia; 16 

Secretaria Municipal de Fazenda, sendo que o titular foi substituído pela suplente, 17 

Lucilaine Kutner Barankevicz, e como suplente: Sara Beatriz Kolicheski Martins; 18 

Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria 19 

Municipal de Planejamento, Secretaria Municipal de Agropecuária, Abastecimento 20 

e Segurança Alimentar. Colocado em votação todos aprovam. Em seguida é 21 

realizada a leitura dos ofícios das entidades que possuem interesse na cadeira, 22 

sendo elas: CIEE, APMF do Colégio Estadual São Vicente de Paulo de Irati, ILPI – 23 

Santa Rita, ANAPCI, Associação Santos Inocentes – ASI, após a leitura, Denis 24 

explica que a APMF não poderá participar da escolha da cadeira por não possuir 25 

registro no Conselho, e para a escolha das entidades, Denis disponibiliza alguns 26 

minutos para as mesmas se reunirem e decidirem quais serão titulares e 27 

suplentes. Após discussão as entidades entram no consenso em CIEE e ANAPCI 28 

como titulares e ficando na suplência a ILPI – Santa Rita e a Associação Santos 29 

Inocentes – ASI. Colocado em votação todos aprovam. Para a representação dos 30 

trabalhadores do setor, Denis realiza a leitura das indicações encaminhadas pelo 31 

Fórum municipal dos trabalhadores de pedagogia do SUAS de Irati – PR, o qual 32 

fez a alteração de suplência indicando a pedagoga Cláudia Bonete e 33 

representantes dos Trabalhadores de Psicologia. Colocado em votação todos 34 

aprovam. Para a representação dos usuários, Denis realiza a leitura das 35 
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indicações encaminhadas pelo movimento social Grupo Resistência de Irati e 36 

Coletivo Mariellas, Denis comunica que foi avisado pela Sra. Rosângela de Assis 37 

Barbosa, representante do Grupo de Mulheres do Nhapindazal, que não 38 

participaria da reunião por problemas de saúde, colocado em votação todos 39 

aprovam as indicações e aprovam a colocação do Grupo de Mulheres do 40 

Nhapindazal como suplente. Após é realizada a escolha da mesa diretora, onde os 41 

conselheiros optam em manter o conselheiro Denis Cezar Musial como presidente 42 

e o conselheiro Reinaldo Wagner como vice-presidente. Em seguida Denis realiza 43 

a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada sem a inclusão de novos assuntos. 44 

Com relação as comissões, Denis faz a sugestão em estabelecer uma comissão 45 

para verificar a alteração do regimento interno, sendo composta pelos seguintes 46 

conselheiros: Denis, Reinaldo, Camila e Luan, colocado em votação todos 47 

aprovam a composição da comissão. Também com relação a comissão, Denis 48 

explica que será marcada reunião antes da próxima reunião ordinária que será 49 

realizada no mês de fevereiro. Em seguida Denis realiza o demonstrativo do ano 50 

de dois mil e dezoito, explica que já passou pela comissão de financiamento, fala 51 

também que o demonstrativo possui como intuito uma melhor explicação ao 52 

Governo Federal de maneira geral o que foi gasto, em seguida explica a planilha 53 

feita entre o ano de 2017 e 2018, no bloco de Proteção Social Básica foi recebido 54 

o valor de R$392.775,00 (trezentos e noventa e dois mil e setecentos e setenta e 55 

cinco reais), sendo gasto R$87.323,49 (oitenta e sete mil e trezentos e vinte e três 56 

reais e quarenta e nove centavos) na contratação de pessoa física, adaptação de 57 

imóveis R$200.00,00 (duzentos mil reais), material de consumo R$119.505,57 58 

(cento e dezenove mil e quinhentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 59 

oficinas R$261.988,62 (duzentos e sessenta e um mil e novecentos e oitenta e 60 

oito reais e sessenta e dois centavos) acerto de retenções R$28.509,11 (vinte e 61 

oito mil e quinhentos e nove reais e onze centavos), obtendo um gasto total de 62 

R$697.326,79 (seiscentos e noventa e sete mil e trezentos e vinte e seis reais e 63 

setenta e nove centavos), Denis explica que no ano de dois mil e dezessete se 64 

obtinha o valor de R$305.937,62 (trezentos e cinco mil e novecentos e trinta e sete 65 

reais e sessenta e dois centavos) sendo assim se contabiliza o saldo atual de 66 

R$5.283,40 (cinco mil e duzentos e oitenta e três reais e quarenta centavos). Em 67 

seguida explica a planilha do Bloco de Proteção Social Especial, o qual recebeu o 68 

valor de R$352.765,34 (trezentos e cinquenta e dois mil e setecentos e sessenta e 69 

cinco reais e trinta e quatro reais), sendo gasto o valor de R$46.842,67 (quarenta 70 
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e seis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) na 71 

contratação de pessoa física, adaptação de imóveis R$92.223,94 (noventa e dois 72 

mil e duzentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) material de 73 

consumo R$100.00,00 (cem mil reais) oficinas R$61.127,32 (sessenta e um mil e 74 

cento e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) transferência bancarias 75 

R$24.534,06 (vinte e quatro mil e quinhentos e trinta e quatro reais e seis 76 

centavos), sendo gasto o valor total de R$324.727,99 (trezentos e vinte e quatro 77 

mil e setecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), porém se obtinha 78 

o saldo de R$204.952,25 (duzentos e quatro mil e novecentos e cinquenta e dois 79 

reais e vinte e cinco centavos) no ano de dois e dezessete, ficando o saldo atual 80 

de R$234.893,81 (duzentos e trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e três reais 81 

e oitenta e um centavos), outro bloco sendo apresentado é o Programa BPC na 82 

Escola, valor recebido de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) sendo o gasto o 83 

valor de R$956,34 (novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro 84 

centavos), porém se obtinha o saldo de R$117,98 (cento e dezessete reais e 85 

noventa e oito centavos no ano de dois mil e dezessete, obtendo o saldo atual de 86 

R$48,95 (quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Programa Aprimora 87 

Rede, Denis repassa que não houve recebimento de recurso, porém se obtinha o 88 

saldo de R$275,15 (duzentos e setenta e cinco reais e quinze centavos) no ano de 89 

dois mil e dezessete, sendo gasto o valor de R$275,10 (duzentos e setenta e 90 

cinco reais e dez centavos), se obtendo o rendimento de R$13,34 (treze reais e 91 

trinta e quatro centavos) se obtendo o saldo atual de R$13,39 (treze reais e trinta 92 

e nove centavos), outro bloco sendo apresentado é o Bloco de Gestão do 93 

SUAS-Manutenção das ações da Gestão, sendo recebido o valor de R$32.970,84 94 

(trinta e dois mil e novecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) sendo 95 

gasto o valor de R$25.077,20 (vinte e cinco mil e setenta e sete reais e vinte 96 

centavos) em material de consumo, palestrante R$2.223,28 (dois mil duzentos e 97 

vinte e três reais e vinte e oito centavos) pessoa jurídica R$4.082,71 (quatro mil e 98 

oitenta e dois reais e setenta e um centavos) material permanente R$21.699,98 99 

(vinte e um mil e seiscentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) 100 

transferências bancarias R$299,07 (duzentos e noventa e nove reais e sete 101 

centavos), obtendo o gasto total de R$53.328,24 (cinquenta e três mil e trezentos 102 

e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), porém se obtinha o saldo de 103 

R$25.053,71 (vinte e cinco mil e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) 104 

no ano de dois mil e dezessete, obtendo o saldo atual de R$5.061,15 (cinco mil e 105 
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sessenta e um reais e quine centavos). Bloco de Gestão do Programa Bolsa 106 

Família, valor recebido de R$133.209,66 (cento e trinta e três mil e duzentos e 107 

nove reais e sessenta e seis centavos), sendo gasto o valor de R$130.159,86 108 

(cento e trinta mil e cento e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos), onde 109 

se obtinha saldo de R$19.002,93 (dezenove mil e dois reais e noventa e três 110 

centavos) no ano de dois mil e dezessete, com o saldo atual de R$17.559,94 111 

(dezessete mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro 112 

centavos). Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz, valor recebido 113 

R$106.051,34 (cento e seis mil e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), 114 

sendo gasto o valor de R$42.452,75 (quarenta e dois mil e quatrocentos e 115 

cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em pessoa 116 

contratado-comissionado, pessoa jurídica R$4.120,61 (quatro mil cento e vinte 117 

reais e sessenta e um centavos), material de consumo R$81.257,56 (oitenta e um 118 

mil e duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), 119 

transferências bancarias R$5.224,57 (cinco mil e duzentos e vinte quatro reais e 120 

cinquenta e sete centavos), porém no ano de dois mil e dezessete se obtinha o 121 

saldo no valor de R$35.931,30 (trinta e cinco mil e novecentos e trinta e um reais e 122 

trinta centavos), sendo gasto o valor total de R$133.055,49 (cento e trinta e três 123 

mil e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), se obtendo o saldo 124 

atual de R$9.809,54 (nove mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e quatro 125 

centavos). Após a apresentação das planilhas, todos os conselheiros aprovam a 126 

prestação de contas feito pelo conselheiro Denis. Em seguida Denis repassa que 127 

a emenda parlamentar que será repassada para o fundo municipal de assistência 128 

social no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) foi destinada os serviços 129 

socioassistenciais. Apresenta outra emenda parlamentar que está sendo 130 

destinada para o fundo municipal de assistência social, pelo deputado Aliel 131 

Machado no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) para compra de materiais 132 

permanentes. O CMAS após apreciação da documentação aprovou a 133 

Programação nº411070620190002, nº da emenda nº 201930410002 elaborada 134 

e inserida no Sistema de Informação e Gestão de Transferências Voluntárias 135 

– SIGTV, disponibilizado pelo Ministério da Cidadania – Secretaria de Gestão 136 

de Fundos e Transferências. A mencionada Programação visa a 137 

transferência voluntária de recursos na modalidade fundo a fundo, no 138 

âmbito do Sistema Único de Assistencial Social – SUAS, encontra-se em 139 

conformidade com a classificação do(s) recurso(s) previsto(s) e de acordo 140 
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com a correspondente ação de estruturação de sua rede de serviços 141 

socioassistenciais. Em seguida fala sobre a importância em atualizar o Cadastro 142 

Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS) onde visualizo que quatro 143 

instituições estão com cadastros não finalizados, repassa que a primeira 144 

instituição é a Guarda Mirim, porém explica que a mesma não é uma instituição de 145 

assistência social, está ligada a política da criança e adolescente e que no CNEAS 146 

está como irregular, em seguida todos os conselheiros aprovam a exclusão da 147 

entidade no cadastro, considerando que a mesma não atua na política de 148 

assistência social, outra instituição sendo a Associação Cultural e Esportiva União 149 

dos Amigos da Criança de Irati, colocado em votação todos os conselheiros 150 

aprovam a exclusão da entidade tendo em vista que a mesma encerrou suas 151 

atividades, fala também sobre a entidade Associação Coragem, explica que a 152 

mesma não atua na política de assistência social, sendo assim todos os 153 

conselheiros aprovam a exclusão da entidade do CNEAS, por fim fala da 154 

instituição Espírita Jesus e Maria, onde a mesma possui certificação no CMDCA e 155 

não atua na política de assistência social, sendo assim todos os conselheiros 156 

aprovam a exclusão da entidade do CNEAS. Denis ressalta que nenhuma 157 

entidade será prejudicada ao ser excluída, pois as mesmas não possuem 158 

certificação no CMAS. Após, Denis fala sobre a conferência Estadual, que foi 159 

prorrogada para o ano de dois mil e vinte, explica que a conferência Nacional já 160 

aconteceu no mês de novembro. Em seguida repassa o calendário das reuniões 161 

do ano de 2020, onde todos os conselheiros aprovam que as reuniões continuem 162 

sendo feitas na segunda quinta-feira de todo mês. Em continuidade a pauta Denis 163 

repassa os ofícios recebidos, iniciando com o processo n°6820/2019 sendo uma 164 

resposta da administração, onde os mesmos informam que as reivindicações já 165 

estão inseridas na programação orçamentaria para estudos da viabilidade da 166 

efetivação do concurso público, observando a disponibilidade financeira da 167 

administração; realiza a leitura também do processo n°6821/2019 o qual contém a 168 

mesma resposta do processo anterior, Luiz faz a sugestão em que seja verificado 169 

as respostas anteriores e que seja solicitado novamente a apresentação do estudo 170 

feito pelo financeiro. Em seguida realiza a leitura do ofício n°924/2019/PRM/PG, 171 

os quais solicitam cópias das denúncias de supostas práticas higienistas no 172 

município de Ponta Grossa, Denis explica que houve alguns relatos dos indígenas 173 

que os mesmos estavam sendo encaminhados da cidade de Ponta Grossa para 174 

Irati, em relação as denúncias Luiz faz a sugestão em que seja realizado um 175 
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relatório informativo contendo os relatos feitos pelos indígenas, em seguida realiza 176 

a leitura do ofício n°944/2019/PRM/PG, onde os mesmos informam o 177 

arquivamento do procedimento administrativo em relação a cidade de Imbituva, 178 

Denis repassa que ainda não se obteve a resposta do município de Guarapuava. 179 

Após faz breve comentário da inauguração da casa de Passagem Indígena a qual 180 

aconteceu no dia 05 de dezembro, na Câmara Municipal de Vereadores, sendo 181 

realizada uma mesa redonda juntamente com os indígenas. Em seguida Denis 182 

realiza a apresentação do Relatório de Gestão da Secretaria Municipal de 183 

Assistência Social no ano de dois mil e dezenove e o plano de ação para o ano de 184 

dois mil e vinte, o qual está arquivado na pasta do CMAS. Após Denis realiza a 185 

leitura da carta aberta à comunidade sobre o fim do Patronato-Irati, e Reinaldo fala 186 

da importância da divulgação da carta feita pelos profissionais. Com relação as 187 

atas, Denis explica que serão encaminhadas via e-mail e WhatsApp para a 188 

aprovação dos conselheiros. Sem mais assuntos a tratar o presidente Denis Cezar 189 

Musial encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu 190 

_________________________________, lavrei esta ata com o termino às dez 191 

horas e cinquenta minutos, assinei junto com o presidente 192 

_______________________________ e os demais assinaram a lista de presença 193 


