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Ata n°341/2020. Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, às nove 1 

horas e quarenta minutos, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social, online via plataforma Google Meet. Conselheiros 3 

presentes: Denis Cezar Musial, Reinaldo Wagner, Luan Felipe Biscaia, Camila 4 

Wagner, Mariane Lukavy, Marlla Crystine Amarante Rauch, Luiz Henrique 5 

Palavicini Selivan, Gustavo Filipowski. O presidente Denis Cezar Musial inicia a 6 

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

mesma aprovada com a inclusão dos seguintes assuntos: recursos do COVID-19; 8 

recurso Residência Inclusiva; ofícios encaminhados pelo CEAS; retorno da Nota 9 

feita ao Conselho Tutelar. Em continuidade, Denis realiza a apresentação do 10 

Plano de Contingência da Política de Assistência Social para atuação na situação 11 

de emergência em saúde pública da doença COVID-19, explica que o plano foi 12 

feito devido uma demanda advinda do Estado, expõe que ao realizar a pesquisa 13 

concluiu-se que é algo importante para o registro das ações que a Secretaria de 14 

Assistência Social vem desenvolvendo em relação a pandemia do COVID-19, 15 

demonstrando também a importância dos serviços ofertados pela secretaria. Em 16 

seguida, Denis realiza a leitura do sumário, e expõe que além dos itens lidos, 17 

incluiu sobre a situação epidemiológica, a questão do apoio à Instituição de Longa 18 

Permanência (ILPI), e apoio às Residências Inclusivas. Em continuidade a 19 

apresentação do Plano, Denis repassa os decretos municipais que foram emitidos 20 

até o momento, explica brevemente o contexto de cada decreto. Após, repassa a 21 

situação epidemiológica no Brasil, Paraná e Irati, onde atualmente em âmbito 22 

mundial o Brasil vem tendo um alerta em relação a propagação do vírus, isso em 23 

todas as esferas, sendo um reflexo da lógica de reprodução da própria estrutura 24 

social existente no país; expõe os dados do município, os quais foram atualizados 25 

no dia 14/07/2020, contando com 79 casos confirmados, 3 pacientes internados 26 

na UTI, 28 em isolamento domiciliar, 48 recuperados e nenhum óbito. Em seguida, 27 

Denis fala da composição do Comitê de Crise na Assistência Social, e do  28 

funcionamento, sendo formado pelos seguintes representantes: dois membros da 29 

Gestão da Secretaria de Assistência Social, dois trabalhadores da Proteção Social 30 

Básica, dois trabalhadores da Proteção Social Especial, coordenador do Programa 31 

Bolsa Família e Cadastro Único, três representantes do CMAS, fechando com o 32 

total de dez membros. Denis expõe que esse comitê não irá excluir o comitê 33 

existente da saúde, seria uma integração voltada à política de assistência social. 34 

Em seguida, repassa as atribuições voltadas a esse comitê, sendo o 35 
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conhecimento dos recursos recebidos, auxilio ao planejamento dos equipamentos, 36 

articulação com a Secretaria Municipal de Saúde para capacitações, identificação 37 

de profissionais que se encontram no grupo de risco, realização de reuniões. 38 

Após, repassa sobre o funcionamento dos serviços, o qual está em consonância 39 

com a Portaria do Ministério da Cidadania Nº 337/2020, expõe que no início da 40 

pandemia foi adotada a medida de revezamento, a qual aconteceu por um período 41 

de 10 a 15 dias, e após, houve o retorno do funcionamento dos serviços, seguindo 42 

um decreto emitido pelo município, expõe que a volta foi no momento em que se 43 

deu início o acesso ao auxílio emergencial, tendo uma demanda muito grande a 44 

procura na política de Assistência Social, tanto ao auxilio quanto aos benefícios 45 

eventuais que a população estava procurando naquele momento. Com relação ao 46 

serviço de convivência, Denis expõe que as atividades coletivas foram suspensas, 47 

em relação aos atendimentos, explica que está sendo priorizado os atendimentos 48 

via telefone, e para os casos em que é necessário o atendimento e a visita 49 

domiciliar, é realizado o agendamento, sendo tomado todos os cuidados 50 

necessários em relação a não propagação do vírus. Após, repassa o horário de 51 

funcionamento dos equipamentos, explica que no período de revezamento, os 52 

equipamentos ficaram de portas fechadas, tendo em vista que se tinha muitos 53 

trabalhos internos a serem realizados, mas diante da demanda, os equipamentos 54 

foram abertos para atendimento à população, considerando como um atendimento 55 

de forma essencial, sendo realizados todos os atendimentos de forma 56 

emergencial, preferencialmente pelo contato telefônico, tanto CRAS e CREAS, os 57 

serviços de acolhimento e acolhimento familiar, sendo serviços ininterruptos, tento 58 

funcionamento de 24 horas. Após, explica que em acompanhamento ao serviço de 59 

Abordagem Social, foi  criado o centro de pernoite provisório, tendo em vista o 60 

aumento da demanda de população em situação de rua no município. Explica que 61 

atualmente a Casa de Passagem está com algumas restrições de cuidados, tendo 62 

em vista que tem alguns acolhidos que possuem algumas doenças como 63 

tuberculose, tendo o cuidado para o acolhimento de pessoas que estão em 64 

trânsito em Irati, apenas de passagem, sendo pensado nesse acolhimento 65 

provisório. Sobre o projeto Arte e Movimento, sendo um serviço de convivência 66 

para os idosos, também foi suspenso, repassa que foi feita a criação de um 67 

Disque Apoio para os idoso, que ficou em funcionamento por 38 dias, com 68 

previsões de retornar, expõe que esse serviço recebeu em torno de 150 ligações e 69 

poucas foram para o real objetivo do serviço. Sendo assim, Denis explica que está 70 
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em discussão a possibilidade de se criar um serviço de escuta para os idosos e 71 

também um grupo no WhatsApp. Expõe que as capacitações e conferências foram 72 

todas suspensas, relembra que algumas capacitações estavam previstas para o 73 

município e duas Conferências estavam para acontecer. Sobre os benefícios 74 

eventuais, Denis expõe que estão sendo entregues, e tendo procura com grande 75 

demanda, expõe que no início foram concedidas 2.500 cestas básicas, sendo 76 

entregues para famílias que estão na faixa de renda 1 e 2; em um segundo 77 

momento foi realizada a entrega do auxílio alimentação, com itens mais 78 

específicos para idosos e famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos. Denis 79 

explica que a entrega dos benefícios eventuais foi realizada pelas equipes dos 80 

CRAS, sendo realizado um diagnóstico para entendimento e mapeamento das 81 

características dessa população, expõe que no momento estão sendo 82 

beneficiadas novamente as famílias na faixa de renda 1 e 2. Sobre o Programa 83 

Bolsa Família e Cadastro Único, Luan Felipe Biscaia, conselheiro e também 84 

coordenador do serviço, explica que os cadastros e atualização dos cadastros do 85 

bolsa família não estão acontecendo, tendo em vista que está em vigor a portaria 86 

nº387 que saiu no dia 15 de maio, a qual suspende todas as atualizações dos 87 

cadastros do público do bolsa família, tendo em vista que muitos estão recebendo 88 

o auxílio emergencial e uma possível alteração poderia resultar no bloqueio do 89 

benefício. Fala sobre a tarifa social, principalmente a tarifa da luz, expõe que está 90 

acontecendo o cadastramento pelos CRAS, porém a Copel está fechada no 91 

momento, relata que está recebendo muitas reclamações das famílias que estão 92 

solicitando e não estão conseguindo devido ao fechamento da Copel. Luan fala 93 

também sobre o BPC, que estão suspensas as atualizações, expõe que está 94 

sendo solicitado aos idosos que não compareçam nos CRAS para atualização, 95 

pois ninguém será prejudicado. Sobre o auxílio emergencial, Luan agradece as 96 

equipes dos CRAS pela ajuda ao atendimento dos beneficiários, relata que as 97 

equipes estão realizando revezamento para realizar atendimentos na frente da 98 

Caixa Econômica Federal, efetuando orientações sobre o auxílio emergencial, fala 99 

que atualmente a demanda está muito grande. Em continuidade a apresentação, 100 

Denis expõe que foi criado um tópico especifico para a população em situação de 101 

rua, tendo em vista que estão sendo realizados atendimentos voltados a essa 102 

população no município, tanto com a central de pernoite e o serviço de 103 

Abordagem Social. Expõe que foi criado também um tópico específico para a 104 

população de vulneráveis em situação de violações de direitos, em decorrência de 105 
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diversas violências, sendo realizado o atendimento pelos CRAS e CREAS, 106 

principalmente a violência contra mulheres, crianças e adolescentes, levando em 107 

consideração o aumento expressivo das agressões sofridas. Outro tópico é o 108 

Disque Apoio aos idosos, o qual retornará nos próximos dias. Fala sobre o apoio 109 

que está sendo dado à ILPI-Santa Rita, expõe que o município disponibiliza o 110 

apoio financeiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, e expõe que 111 

foi aprovado via Fundo do Conselho do Idoso, a ser destinado o valor de R$ 112 

60.000,00 (sessenta mil reais) para a instituição, além disso o município já 113 

disponibilizou 200 cestas básicas,100 kits de higiene e também alguns 114 

equipamentos de EPI’s, todos sendo entregues para o uso na instituição. Em 115 

continuidade, Denis fala sobre o Programa Residências Inclusivas, o qual estará 116 

recebendo um aporte financeiro do Estado para a aquisição específica de EPI’s. 117 

Com relação à vigilância, Denis relata que tudo está sendo registrado no G-SUAS. 118 

Após, Denis fala sobre a campanha de arrecadação, sendo uma campanha geral 119 

“Todos por Irati” a qual nasceu com a proposta e envolvimento de todas as 120 

instituições do município, explica que a Secretaria de Assistência Social entrou 121 

com o objetivo de facilitar o acesso às famílias. Sobre Orçamento e 122 

Financiamento, Denis fala que está voltado aos recursos recebidos, realizando a 123 

preservação da execução dos serviços; finaliza a apresentação expondo que a 124 

vigência do Plano vai além do período de quarentena. Após apresentação, o 125 

Vice-presidente do Conselho, Reinaldo Wagner, parabeniza a Gestão pela 126 

elaboração do Plano, o qual tem importância para a organização da situação 127 

provocada pelo COVID-19, fala também sobre a criação do comitê de crise, fala 128 

sobre a composição desse comitê, o qual prevê a participação de três membros 129 

do CMAS, questiona como será realizada a escolha desses participantes. Denis 130 

explica que em relação a escolha dos representantes , foi pensado que como se 131 

tem trabalhadores da básica e especial, será repassado aos coordenadores os 132 

quais conversaram com suas equipes e pensaram em um formato de escolha 133 

entre os trabalhadores. Com relação a escolha dos representantes do Conselho, 134 

Denis fala da possibilidade em realizar a escolha na presente reunião, tendo em 135 

vista que entrou em pauta a composição do comitê. Em seguida, o conselheiro 136 

Luiz fala da importância em se anexar no Plano os protocolos básicos, se houver 137 

uma infecção de COVID-19 por um dos trabalhadores, sendo necessário o aviso 138 

imediato à gestão e ao coordenador do serviço que esse trabalhador faça parte e 139 

qual o período de afastamento e isolamento da equipe. Denis fala que acha válida 140 
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a proposta que o conselheiro Luiz trouxe, porém fala da importância em se criar 141 

outro documento não sendo anexado ao Plano, e expõe que esse protocolo 142 

deverá ser debatido entre a equipe que irá compor o comitê, em conjunto com a 143 

equipe da Secretaria de Saúde. Com relação ao que foi colocado pelo conselheiro 144 

Luiz, Reinaldo expõe que saiu a lei federal nº14.023 do dia 08 de julho de 2020, a 145 

qual trata especificamente da questão de medidas que preservem a vida e a 146 

saúde de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças  147 

e a manutenção da ordem pública durante a emergência da saúde pública 148 

decorrente da pandemia de coronavírus. Reinaldo explica que entre os 149 

trabalhadores estão os servidores da Assistência Social, fala da possibilidade em 150 

se incluir essa lei no documento e também que a comissão fique responsável em 151 

verificar a adoção desse protocolo junto a Secretaria Municipal de Saúde, para 152 

que os profissionais tenham prioridade em realizar o teste de diagnóstico de 153 

COVID-19. Em seguida, a conselheira Camila questiona como está sendo feito o 154 

acompanhamento das pessoas em situação de rua que se recusam a aceitar o 155 

atendimento da equipe de Abordagem; Denis explica que mesmo que a pessoa se 156 

recuse a ir, tanto para o acolhimento quanto para a central de pernoite, a equipe 157 

da Abordagem Social orienta essa pessoa para que vá até um desses locais para 158 

que possa se alimentar e tomar banho, e esse usuário continua sendo assistido 159 

pela equipe do CREAS. Outro questionamento sendo feito pela conselheira, é se 160 

após o termino da entrega das cestas, será solicitado dinheiro do Fundo para a 161 

aquisição de novas cestas; Denis explica que o município vai dar continuidade aos 162 

benefícios oferecidos. Juliane relembra que está acontecendo o Compra Direta, 163 

onde é realizada a compra de alimentos dos pequenos agricultores. Após é 164 

colocado para aprovação o Plano apresentado, sendo o mesmo aprovado por 165 

todos. Em continuidade a pauta, Denis realiza a prestação de contas, inicia com o 166 

incentivo de benefício eventual, sendo um recurso recebido no ano de 2017, no 167 

valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), relembra que já foi prestado contas 168 

do uso do valor, porém foi utilizado para a compra de cestas básicas e ficou o 169 

saldo de RS 69,00 (sessenta e nove reais), sendo necessário realizar a devolução 170 

desse valor. Outra prestação de contas, é o incentivo à pessoa com deficiência II, 171 

que também já foi realizada anteriormente, sendo um recurso recebido no valor de 172 

R$ 250.00,00 (duzentos e cinquenta mil reais) sendo utilizado para a compra da 173 

van. Denis explica que sobrou o valor de R$ 2.247,00 (dois mil duzentos e 174 

quarenta e sete reais), o qual foi repassado pelo CMAS e encaminhado oficio ao 175 
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Conselho Estadual, solicitando a autorização para a utilização do recuso para a 176 

compra de material permanente, sendo negado o pedido. Denis explica que será 177 

devolvido o valor restante. Realiza a prestação de contas do PPAS-IV, sendo um 178 

recurso recebido mensalmente do Estado do Paraná, voltado ao acolhimento 179 

estadual de criança e adolescentes; esse recurso privi legia tanto para o uso em 180 

reformas da Casa Lar quanto para a compra de material permanente, expõe que 181 

no primeiro semestre houve a sobra do valor de R$ 23.448,00 (vinte e três mil 182 

quatrocentos e quarenta e oito reais) porém houve o recebimento de uma média 183 

de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) do recurso que as parcelas se encontravam em 184 

atraso, e Denis explica que o recurso foi uti lizado para reformas e a compra de 185 

material permanente, sendo realizada a compra de toda a mobília da Casa Lar, 186 

com gasto em média de R$ 43.899,00 (quarenta e três mil oitocentos e noventa e 187 

nove reais), ficando o saldo de R$ 59.353,68 (cinquenta e nove mil trezentos e 188 

cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), que será utilizado para a 189 

compra de mobília para a Casa Lar nº02. Colocado para aprovação as prestações 190 

de contas, foram ambas aprovadas. Sobre o Família Acolhedora, Denis repassa 191 

que a equipe já realizou a primeira capacitação, onde se obteve a primeira família, 192 

a qual já está em um novo processo de formação, e explica que essa família ainda 193 

não recebeu nenhuma criança. Após, Denis fala novamente sobre a formação do 194 

comitê de crise, relembra que serão três representantes do CMAS, e questiona se 195 

algum conselheiro presente se habilita a fazer parte, em seguida, a conselheira 196 

Camila e o vice-presidente Reinaldo demonstram interesse. Para a vaga restante 197 

será colocado no grupo de WhatsApp solicitando uma nova manifestação, 198 

colocado em votação, todos aprovam a participação dos conselheiros que 199 

demonstraram interesse. Em continuidade, Denis repassa que o município já 200 

recebeu uma parcela no valor de R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais) para a 201 

compra de EPI’s para todos os trabalhadores da Assistência Social, sendo 202 

adquirido bastante itens com esse valor, como: máscara facial para uso 203 

prolongado, máscara reutilizável com o brasão da Assistência Social, para os 204 

equipamentos foi realizada a compra de totens de álcool gel, entre outros, sendo 205 

gasto a média de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), sendo realizado o 206 

aceite para o recebimento da segunda parcela, para a compra de outros itens, 207 

como: sabão liquido, saboneteira, papel toalha, álcool liquido, toalha de mão com 208 

álcool. Denis repassa também que as Residências Inclusivas receberão um 209 

recurso específico para a compra de EPI’s, sendo a primeira parcela no valor de 210 



 

 
 
 

7 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Rua: Coronel Pires, nº 826 – Centro 

Fone: (42) 3907-3151 

e-mail: casadosconselhosiratipr@gmail.com 

84.500-059 – Irati – PR 

 

 
R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e a segunda parcela no mesmo valor, 211 

sendo necessário a aprovação do Conselho para a adesão de uma ou duas 212 

parcelas. Colocado para aprovação, foi aprovado o recebimento das duas 213 

parcelas. Em seguida, Denis repassa o recebimento de dois ofícios do CEAS, o 214 

primeiro sendo para o não preenchimento das ações durante a pandemia, pois 215 

todas as ações estão suspensas; outro oficio é de orientações ao CMAS para 216 

acompanhar a notificação aos funcionários públicos que receberam o auxílio 217 

emergencial de maneira equivocada, e sobre esse ofício Denis faz a sugestão de 218 

encaminhar um ofício para a procuradoria, pois os mesmos já estão tomando 219 

providências quanto a isso, colocado em votação, todos aprovam o envio do 220 

ofício. Após, Denis fala sobre o retorno do Conselho Tutelar, sobre a nota 221 

realizada pelo CMAS na reunião anterior, expõe que após a nota o Ministério 222 

Público também se manifestou contra ao ofício circular nº001 do Conselho Tutelar; 223 

após as manifestações, o Conselho Tutelar encaminhou um novo ofício, expondo 224 

que concordava com as manifestações do CMAS e MP, e Denis se disponibiliza a 225 

encaminhar o documento no grupo de WhatsApp do Conselho. Em seguida, 226 

Mariane questiona se será realizada a reunião em conjunto com o CMDCA, como 227 

sugerido na reunião anterior, e Denis expõe que após as manifestações, não será 228 

necessário. Sem mais assuntos a tratar, o presidente Denis Cezar Musial encerra 229 

a reunião agradecendo a participação de todos. Eu, Mariana do Carmo Bueno da 230 

Rocha, lavrei a presente ata com o termino às onze horas e dez minutos, e assinei 231 

junto com o presidente. 232 


