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Ata n°337/2020. Aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às oito 1 

horas e cinquenta 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, Denis Cezar Musial, 4 

Neiva Mattos Sava, Camila Wagner, Luiz Henrique Palavicini Selivan, Gustavo 5 

Filipowski, Luan Felipe Biscaia. O presidente do Conselho, Denis, inicia a reunião 6 

cumprimentando a todos, em seguida realiza a leitura da pauta sendo a mesma 7 

aprovada com a inclusão de três novos assuntos: Finalização dos trabalhos da 8 

Cidade da Criança; Informes do NEDDIJ; Composição das comissões. Em 9 

seguida, Denis coloca para aprovações as atas n°333/2019; n°334/2019; 10 

n°335/2019 e n°336/2019, encaminhadas com antecedência via e-mail para 11 

leitura, colocado em votação todos aprovam sem alterações. Após, repassa o 12 

Plano de Ação das Residências Inclusivas para o ano de 2020, explica que 13 

receberam o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), sendo R$50.000,00 14 

(cinquenta mil reais) mensalmente, encaminhado tento pelo Governo Federal 15 

quanto estadual, sendo um repasse do Governo Estadual de R$ 30.000,00 (trinta 16 

mil reais) e do Governo Federal o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), explica 17 

que para o uso do recurso o plano de ação só solicita qual será a forma utilizada, 18 

sendo para a compra de materiais de consumo, materiais permanentes e recursos 19 

humanos, e explica que nas prestações de contas realizadas nas reuniões são 20 

apresentados os gastos mais detalhadamente. Em seguida fala sobre o plano de 21 

ação e cofinanciamento estadual para crianças e adolescentes, sendo um recurso 22 

encaminhado para a Casa Lar, onde atualmente é feita a manutenção tanto pelo 23 

governo federal quanto governo estadual e contrapartida do município, atualmente 24 

o governo federal disponibiliza o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o governo 25 

estadual disponibiliza o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por 26 

mês, sendo usados esses recursos para a compra de materiais permanentes e 27 

materiais de consumo. Em seguida repassa o plano de ação de cofinanciamento 28 

estadual para acolhimento para mulher em situação de violência, sendo 29 

encaminhado para a casa da mulher a qual foi regionalizada uma vaga, sendo 30 

destinado o valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) por mês. 31 

Com relação ao plano de ação de recurso para a casa de apoio a mulher em 32 

situação de violência, Denis explica que é um recurso novo, sendo um incentivo, 33 

onde o Estado do Paraná recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 34 

1.000.000,00 (um milhão de reais), valor que será destinado para a aquisição de 35 
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materiais permanentes e veículos para as unidades de acolhimento a mulheres 36 

em situação de violência, explica que dessa emenda será destinado o valor de R$ 37 

100.000,00 (cem mil reais) para o município de Irati, sendo um recurso pontual 38 

para a compra de materiais permanentes e um veículo. Denis expõe a 39 

possibilidade da compra de um veículo gol no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e 40 

cinco mil reais) deixando o restante do va lor para a compra de materiais 41 

permanentes como camas, moveis para cozinha, dentre outros. Após, Luiz realiza 42 

a apresentação de algumas mudanças no Plano de Organização de Cotidiano das 43 

Residências Inclusivas Regionalizadas de Irati-PR (POC), explica que esse plano 44 

já foi aprovado pelo Conselho, porém sendo necessário realizar algumas 45 

alterações, expõe que a principal alteração realizada foi a inclusão do fluxo de 46 

atendimento, outra alteração sendo feita na carga horaria da terapeuta 47 

ocupacional para 30 horas semanais, e com relação a equipe de apoio 48 

operacional Denis faz a sugestão que seja retirado a função de cuidador 49 

supervisor. Sobre o fluxo de atendimento, Luiz explica que o serviço de RI é 50 

constituído com um número máximo de 10 (dez) vagas para cada instituição de 51 

acordo com as normas técnicas e a legislação vigente, sendo distribuídas 7 (sete) 52 

vagas para o Estado e 3 (três) para o município de Irati/PR, onde o processo de 53 

aceite para acolhimento é feito via encaminhamento de solicitação documentada 54 

para os escritórios regionais por cada município solicitante. Explica que sendo 55 

aprovado o plano com essas alterações será encaminhado para o Conselho 56 

Estadual. Luiz ressalta que não serão aceitos pedidos de demanda judicial caso 57 

seja verificado que não é público de RI, não havendo a possibilidade de 58 

acolhimento regular ou que se verifique uma situação de violação de direitos em 59 

virtude de incapacidade técnica, judicial, abuso de poder, desrespeito ao fluxo de 60 

atendimento ou número de vagas, explica também que o processo de acolhimento 61 

dura em média o prazo de três meses, levando em consideração a necessidade 62 

de aproximação do caso, verificar se todas as medidas foram usadas para garantir 63 

a necessidade do acolhimento, tendo em vista que o acolhimento institucional 64 

ocorre somente em últimos casos, tendo em vista que não é um acolhimento 65 

temporário. Após realizada a apresentação é colocado em votação e todos 66 

aprovam na integra o plano. Em continuidade, Denis realiza a apresentação das 67 

alterações realizadas pela comissão no regimento interno do Conselho, apresenta 68 

a alteração do artigo 3° onde o Conselho passa a ser composto por 12 (doze) 69 

membros, 06 (seis) representantes governamentais e 06 (seis) representantes da 70 
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sociedade civil, ressalta a retirada das Secretarias de Cultura, Patrimônio Histórico 71 

e Legado Étnico, Secretaria de Esportes e Lazer, e Secretaria de Serviços 72 

Urbanos. No artigo 7° expõe a retirada do 1° secretário e 2° secretário da mesa 73 

diretora; demonstra a inclusão de dois órgãos no artigo 8°, sendo a Conferência 74 

Municipal e a Secretaria Executiva; artigo 12 sendo retirada a leitura de ata em 75 

reunião, deixando apenas para aprovação; no artigo 17 realizada a inclusão das 76 

penalidades vigentes na lei, explica a necessidade de alteração no capítulo V da 77 

mesa diretora, sendo a retirada novamente do 1° e 2° secretário; alteração no 78 

capítulo VI referente as comissão no artigo 30, onde foi reduzido o número de 79 

comissões para 04 (quatro), sendo realizada a junção da comissão de normas 80 

com a comissão de assistência social; artigo 37 a inclusão das atribuições da 81 

secretaria executiva, após apresentação é colocado em votação e todos aprovam 82 

por unanimidade as alterações realizadas. Após realiza a apresentação dos ofícios 83 

encaminhados e não respondidos no ano de 2019, solicita que seja reiterado os 84 

ofícios n°16/2019 encaminhado para o presidente do CMAS – Prudentópolis/PR, 85 

ofício n°20/2019 encaminhado para a deputada federal Leandre Dal Ponte, ofício 86 

n°66/2019 encaminhado para a diretora executiva do Fundo Nacional de 87 

Assistência Social, ofício n°73/2019 encaminhado para o secretário municipal de 88 

fazenda, ofício n°74/2019 encaminhado para o presidente da comissão dos 89 

direitos humanos da OAB, Luiz faz a sugestão que após a resposta da OAB que 90 

seja encaminhado ofício para a corregedoria com o mesmo conteúdo 91 

encaminhado ao ministério público. Em seguida repassa o recebimento do 92 

relatório de atividades desenvolvidas na Associação Santos Inocentes, no período 93 

de janeiro a dezembro de 2019, e realiza a leitura do ofício circular n° 008/2020 94 

encaminhado pela entidade, comunicando o encerramento dos trabalhos de 95 

acolhimento, dando continuidade apenas aos projetos desenvolvidos.  Denis 96 

explica que a entidade solicitou o prazo de 30 dias para o encerramento dos 97 

trabalhos e após as crianças acolhidas serão remanejadas para a Casa Lar. Após 98 

realiza a leitura do ofício n°10/2020/PRM/PG onde os mesmos solicitam cópias 99 

das denúncias de supostas práticas higienistas no município de Ponta Grossa, 100 

repassa o ofício n°445/2020 encaminhado pela Secretaria de Estado da 101 

Segurança Pública Departamento Penitenciário, onde os mesmo esclarecem que 102 

no dia 31 de dezembro de 2019 foram encerradas as atividades do Programa de 103 

Extensão Universitária Patronato, onde haverá continuidade dos atendimentos e 104 

subprogramas através do Conselho da Comunidade. Realiza a leitura do ofício 105 
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n°021/20 GS/SETI, os quais encaminharam o ofício circular n°043/2019 GS/SETI 106 

onde explicam que não ocorrerá a renovação da parceria do programa Patronato, 107 

e realizam a orientação que seja encaminhado ofício para a SE$SP/DEPEN para 108 

maiores informações de como serão executados esses serviços que eram 109 

ofertados pelo programa. Após, Denis solicita que seja encaminhado o ofício 110 

n°1184/2019 encaminhado pela 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Irati, 111 

para a ciência de todos os conselheiros. Em continuidade a pauta, Denis realiza a 112 

sugestão que seja organizada a composição das comissões na próxima reunião, 113 

tendo em vista a falta dos conselheiros governamentais.Após, Gustavo comunica 114 

que está acontecendo o atraso no pagamento das bolsas dos trabalhadores do 115 

programa NEDDIJ, e Luiz faz a sugestão que seja realizada uma nota de apoio 116 

pelo CMAS ao NEDDIJ, demonstrando a importância dos serviços ofertados para 117 

a comunidade e encaminhar para o CEDCA para a ciência dos mesmos, faz a 118 

sugestão também que o NEDDIJ de Irati entre em contato com os NEDDIJ dos 119 

outros municípios para a criação da nota. Em seguida, Denis comunica que na 120 

próxima reunião será apresentado para aprovação o Plano da Casa de Passagem 121 

Indígena. Após, a Secretária Sybil Dietrich comunica que foi necessário realizar a 122 

mudança de alguns trabalhadores nos equipamentos da assistência, explica que 123 

apresentará uma relação das mudanças nas próximas reuniões, comunica 124 

também que encaminhou o pedido de abertura de PSS para o secretário de 125 

finanças e ao jurídico da prefeitura. Sem mais assuntos a tratar o presidente Denis 126 

Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu 127 

_________________________________, lavrei esta ata com o termino às dez 128 

horas e trinta e cinco minutos, assinei junto com o presidente 129 

_______________________________ e os demais assinaram a lista de presença. 130 


