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Ata n°339/2020. Ao primeiro dia do mês de maio de dois mil e vinte foi realizada a 1 

reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, via 2 

WhatsApp, tendo em vista a pandemia do Covid-19. O presidente Denis Cezar 3 

Musial inicia a reunião cumprimentando a todos, em seguida expõe que foi 4 

publicada a portaria n° 369 no Diário Oficial da União, a qual detalha como será 5 

feita a estruturação do Sistema Único de Assistência Social, para ampliar ações 6 

de combate aos efeitos da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) 7 

nos estados e municípios brasileiros. Denis explica que o município de Irati entrou 8 

como município elegível para receber recursos para o combate desses efeitos na 9 

população. Expõe que a portaria prevê aquisição de equipamentos de proteção 10 

individual (EPIs) para profissionais das unidades públicas de atendimento, 11 

também a compra de alimentos, prioritariamente ricos em proteínas, para reforçar 12 

a alimentação de idosos e pessoas com deficiência atendidas no Serviço de 13 

Acolhimento Institucional. Irati irá receber um valor de R$ 902.670,00 (novecentos 14 

e dois mil e seiscentos e setenta reais) para a aquisição de equipamento de 15 

proteção individual para todos os trabalhadores do SUAS e aquisição de gêneros 16 

alimentícios. Expõe que nesse recurso também estão inclusas ações para o 17 

trabalho com pessoas em situação de rua, como entrega de kits para essa 18 

população. Em continuidade, Denis encaminha o termo de aceite feito pela gestão, 19 

e também a portaria n° 369 para leitura e conhecimento de todos. Em seguida a 20 

conselheira Camila Wagner questiona o que levou o município a  ser elegível, e 21 

Denis explica que o município irá receber esse quantitativo através dos dados 22 

atualizados do CADSUAS (número de trabalhadores), do número de instituições 23 

de acolhimento e quantidade de vagas, explica que o município está recebendo 24 

esse valor por estar com todos os dados atualizados. Camila questiona qual será 25 

a forma de pagamento do valor, e Denis explica que entende que o valor total será 26 

destinado de forma parcelada. Camila complementa que leu no §2º do art 4º que 27 

para o repasse da segunda parcela será avaliada a real necessidade, Denis 28 

explica que será para recursos adicionais. Em seguida o senhor Jamel Sultane 29 

parabeniza o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo CMAS e parabeniza 30 

também a Secretária de Assistência Social, Sybil Dietrich. Após as retiradas de 31 

dúvidas, o presidente coloca para aprovação, sendo aprovado por todos. Sem 32 

mais para o momento, eu, Mariana do Carmo Bueno da Rocha lavrei a presente 33 

ata e assino junto com o presidente Denis Cezar Musial.       34 


