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Ata n°342/2020. Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove 1 

horas e trinta minutos foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de 2 

Assistência Social, on-line via plataforma Google Meet. Conselheiros presentes: 3 

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

Marlla Crystine Amarante Rauch, Luiz Henrique Palavicini Selivan, Gustavo 5 

Filipowski, Cleidenete Pereira Winkler. O presidente Denis inicia a reunião 6 

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

aprovada. Após, coloca para aprovação as atas nº337/2020, nº338/2020, 8 

nº339/2020, nº340/2020 e nº341/2020, sendo todas aprovadas sem alterações. 9 

Em continuidade, Irailce realiza a apresentação das prestações de contas das 10 

Residências Inclusivas, recurso advindo do Estado, explica que o saldo no dia 30 11 

de junho de dois mil e dezenove era de R$ 46.582,15 (quarenta e seis mil,  12 

quinhentos e oitenta e dois reais e quinze centavos) sendo repassado durante o 13 

período do segundo semestre o valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 14 

em seguida Irailce explica que os recursos repassados para as Residências 15 

Inclusivas são usados para as despesas básicas, como o pagamento dos 16 

profissionais, manutenção nas casas e carros, aluguel, mercado, utensílios 17 

domésticos; expõe que no final do mês de dezembro tinha na conta o valor de R$ 18 

88.442,67 (oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e 19 

sete centavos). Em seguida, realiza a prestação de contas também das 20 

Residências Inclusivas, recurso advindo do Governo Federal, expõe que o saldo 21 

anterior até o dia 30 de julho de dois mil e dezenove era no valor de R$ 22 

123.737,15 (cento e vinte e três mil, setecentos e trinta e sete reais e quinze 23 

centavos), sendo repassado o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) 24 

tendo o rendimento financeiro de R$ 668,00 (seiscentos e sessenta e oito reais), 25 

explica que assim como na outra prestação de contas os gastos foram 26 

basicamente os mesmos, acrescentando apenas os gastos com combustíveis e 27 

material de expediente, com o total de despesas de R$ 174.073,52 (cento e 28 

setenta e quatro mil, setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) com o saldo 29 

em conta no final do mês de dezembro de R$ 70.331,70 (setenta mil, trezentos e 30 

trinta e um reais e setenta centavos); Denis complementa que em relação aos 31 

recursos, não se pode fazer muita coisa, tendo em vista que os recursos vem 32 

seguindo o planejamento em manter o serviço, e comenta que nesse ano será 33 

recebido um recurso a mais, que passará por deliberação do CMAS, sendo um 34 

recurso especifico para a Residência Inclusiva em relação ao contexto da 35 
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pandemia, seguindo a portaria nº339, a qual repassa o recurso tanto para os 36 

municípios quanto para o Estado, e esse recurso será em média de R$ 9.500,00 37 

(nove mil e quinhentos reais) para a compra de equipamento de EPI´s. Denis fala 38 

também que está para vir o recurso no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco 39 

mil reais), o qual será destinado para pagamento de RH, tendo em vista que nesse 40 

período houve um aumento nos custos em relação a cuidadoras, pois teve 41 

algumas que estavam com suspeita de COVID-19 e precisaram ser afastadas, 42 

sendo necessário chamar outra profissional, e sendo assim, pagando a 43 

profissional afastada e a que foi contratada temporariamente. Denis expõe que em 44 

conversa com o coordenador Luiz, o mesmo solicitou a contratação de uma 45 

pedagoga, 20 horas, para auxiliar as acolhidas nas atividades escolares. Com 46 

relação a compra dos EPI’s, Denis esclarece que foi realizada a compra, porém a 47 

empresa que havia ganho a licitação, desistiu, sendo necessário abrir uma nova 48 

licitação. Denis explica que de início o município receberia o valor de R$ 49 

900.000,00 (novecentos mil reais), mas foi diminuído o valor, sendo recebido uma 50 

média de R$ 789.000,00 (setecentos e oitenta e nove mil reais). Em seguida, 51 

Denis repassa a prestação de contas do primeiro semestre de 2020, inicia com o 52 

incentivo pessoa com deficiência II, o qual já foi repassado no segundo semestre 53 

de 2019, e está sendo passada agora para finalizar, o valor foi destinado para a 54 

compra da van e houve uma sobra, porém não foi utilizada e será devolvida no 55 

valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), relembra que o valor recebido 56 

foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a van foi comprada no 57 

valor aproximado de R$ 248.000,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais); outra 58 

prestação apresentada foi  a de Incentivo benefício eventual, a qual também será 59 

realizada a devolução, relembra que o valor recebido foi de R$ 1.000,00 (mil 60 

reais), sendo utilizado para a compra de cestas básicas e pagamento de fotos, e 61 

desse valor houve a sobra de R$ 60,00 (sessenta reais) sendo também uma 62 

prestação de contas final; realiza a prestação de contas do incentivo CRAS, sendo 63 

um recurso especifico para o CRAS adquirir material permanente, os quais já 64 

foram comprados e está sendo aguardado apenas a entrega, explica que no 65 

primeiro semestre de 2020 foi adquirido computadores e notebook para todos os 66 

CRAS, sendo gasto o valor em média de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 67 

reais), sendo adquirido também ventiladores, datashow, um carro para o 68 

CRAS-Vila São João, mesa para computadores, entre outros, tendo a média de 69 

gasto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) do valor recebido de R$ 150.000,00 70 
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(cento e cinquenta mil reais). Com relação à espera da entrega do carro, Denis 71 

comunica que também estão à espera de um carro adaptado para a Residência 72 

Inclusiva no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Em seguida, 73 

repassa sobre a prestação de contas do Cofinanciamento Estadual de 74 

acolhimento à mulher em situação de violência, sendo um curso encaminhado 75 

devido a regionalização de uma vaga da Casa de Acolhimento, sendo recebido o 76 

valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), porém no ano de 2019 foi pago 77 

os atrasados, tendo o saldo em conta de R$16.843,14 (dezesseis mil, oitocentos e 78 

quarenta e três reais e quatorze centavos) sendo utilizado para a manutenção  da 79 

Casa de Apoio, para a compra de alimentos e material permanente, tendo o total 80 

de despesas de R$ 15.692,35 (quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais e 81 

trinta e cinco centavos). Repassa também a prestação de contas do PPAS-IV, do 82 

primeiro semestre de 2020, onde se obtinha o saldo em conta de R$ 59.000,00 83 

(cinquenta e nove mil reais), utilizado para reformas e reparos que estão sendo 84 

feitos na unidade de acolhimento, alguns gastos com alimentação e material 85 

permanente, totalizando as despesas em R$ 57.161,25 (cinquenta e sete mil, 86 

cento e sessenta e um real e vinte e cinco centavos). Após realizada a 87 

apresentação das prestações de contas, todas foram aprovadas por unanimidade. 88 

Com relação as prestações de contas, o Conselheiro Gustavo questiona se estão 89 

sendo realizadas as reuniões das comissões; Denis explica que em virtude da 90 

pandemia não foi possível, mas que se necessário, poderá marcar novamente as 91 

reuniões das comissões antes das reuniões ordinárias; Gustavo solicita que seja 92 

mandado no grupo de WhatsApp as comissões e suas composições. Em 93 

continuidade a pauta, Denis fala da importância de entrar em discussão os nomes 94 

dos CRAS, explica que após a reunião será conversado com as equipes dos 95 

CRAS também, fala do incomodo em atualmente os CRAS possuírem o nome dos 96 

bairros em especifico, explica que foi realizada uma análise inicial, de onde estão 97 

localizados, para a princípio com a organização mudar o nome, não colocando 98 

mais com o nome do bairro especifico, e fala da sugestão de cada CRAS realizar 99 

um trabalho de sensibilização com a comunidade e escolher o nome para o 100 

equipamento, e até que isso aconteça, Denis explica que foi pensado na 101 

possibilidade de mudar os nomes e colocar por regiões, como exemplo: Sul, 102 

Norte, Leste e Oeste; A Secretária Sybil Dietrich, complementa que a um certo 103 

tempo vem pensando na possibilidade da mudança dos nomes dos CRAS, coloca 104 

como exemplo o CRAS que atualmente é conhecido como CRAS-Canisianas, o 105 
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qual será em outro bairro; com relação aos nomes, Gustavo, fala que acha 106 

interessante a proposta de pedir ajuda para a comunidade para a escolha dos 107 

nomes, faz a sugestão que seja solicitado indicações de nomes pelos grupos de 108 

convivência; após a fala do conselheiro Gustavo, Reinaldo complementa que 109 

concorda com a fala do conselheiro e fala da importância da discussão com a 110 

comunidade de abrangência de cada CRAS; com relação a denominação 111 

geográfica,  Reinaldo diz que a população não está muito adaptada a essas 112 

localizações, fala também da possibilidade em se manter os nomes dos  bairros 113 

mais conhecidos, usando como exemplo o CRAS-Vila São João e CRAS-Lagoa; 114 

em seguida a Secretária Sybil explica que a denominação geográfica seria usada 115 

durante o período de escolha, e que se a comunidade optar por manter os nomes 116 

atuais, serão aceitos também. Em seguida, Cristiane, coordenadora do 117 

CRAS-Lagoa, expõe que concorda com a fala do vice-presidente Reinaldo em 118 

relação as denominações geográficas, e fala da importância em verificar como 119 

serão feitas essas novas escolhas, se vai partir de nomes de pessoas, ou nomes 120 

diversos, se será seguido uma linha de escolha por todos os CRAS ou não. Em 121 

seguida, Denis explica como se chamaria cada CRAS geograficamente; 122 

CRAS-Canisianas (Norte); CRAS-Vila São João (Sul); CRAS-Lagoa (Leste) e o 123 

CRAS-Rio Bonito (Oeste), explica que seria um nome usado tecnicamente nas 124 

documentações, se disponibiliza em repassar a imagem criada no Google Maps 125 

para as coordenações dos CRAS. Em continuidade a pauta, Sybil fala sobre a 126 

construção do 4º CRAS, explica que houve a tentativa em manter o CRAS no 127 

bairro Rio Bonito, porém não foi possível, relata que após realizada varredura nos 128 

possíveis terrenos da prefeitura, foi visualizado a possível construção no bairro 129 

Jardim Planalto e bairro Pedreira, e após discussões com a equipe técnica, foi 130 

decidido pela construção no bairro Jardim Planalto, com previsão de finalização da 131 

obra até o final desse ano, e a secretaria explica que a construção do 4º CRAS 132 

vem sendo pensada desde o ano de 2018 e não deve ser relacionada ao ano 133 

eleitoral; em seguida, Reinaldo diz que não se recorda da construção ter entrado 134 

em pauta nas reuniões do CMAS, mas que se recorda em ter visto essa proposta 135 

no Plano de Assistência Social, parabeniza a secretária e o Denis, em trazer o 136 

assunto para discussão e apreciação do Conselho; questiona qual será o custo 137 

aproximado da obra e se a secretaria terá recurso suficiente para a execução da 138 

obra. Sybil explica que a princípio o projeto não seria apresentado na presente 139 

reunião, tendo em vista que a mesma recebeu o projeto no dia anterior, explica 140 
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que ainda não recebeu o orçamento da obra e que assim que receber vai repassar 141 

em reunião novamente, ressalta que optou por mostrar o projeto na reunião para 142 

receber opiniões; Reinaldo questiona se a obra vai seguir algum padrão dos 143 

CRAS, Denis explica que a obra não irá seguir nenhum padrão do Governo 144 

Federal, explica que essa proposta foi pensada na melhor forma de atender os 145 

técnicos e a comunidade. Em seguida, Camila questiona sobre a planta do 146 

CRAS-Vila Nova, Denis explica que não possui e que será inaugurado no mês de 147 

outubro, explica que nesse espaço não será feita ampliação devido ao espaço ser 148 

grande, mas a reforma do espaço está sendo feita de forma geral. Em 149 

continuidade a pauta, Denis fala sobre a Casa de Apoio à Mulher Vítima de 150 

Violência e a Casa de Passagem, explica que atualmente a casa de apoio é um 151 

espaço próprio do município, porém está com problemas técnicos, não possui 152 

acessibilidade e possui apenas dois quartos; a casa de passagem está em um 153 

espaço locado e também tem alguns problemas de vazamento e é um espaço 154 

antigo. Sendo assim, a secretária pensou na proposta de reformar a antiga Casa 155 

dos Conselhos, e a tornar a nova casa de apoio a mulheres vítimas de violência, a 156 

qual será ampliada e terá quartos individualizados; e o espaço onde atualmente é 157 

a casa de apoio, ser reformado e ampliado e se tornar a casa de passagem; com 158 

relação a casa de passagem, Octavio fala da importância em atualizar o regimento 159 

interno, tento em vista que a última atualização foi feita no ano de 2015, Denis faz 160 

a sugestão que seja feita a atualização e em seguida apresentação ao CMAS, 161 

expõe também que a previsão de entrega dessas duas obras seja até o final 162 

desse ano; com relação as reformas, Reinaldo questiona se será usado recurso 163 

oriundo do município ou a possibilidade de recursos Federal ou Estadual; Denis 164 

explica que a casa de apoio a mulher será reformada com recurso Federal, e a 165 

casa de passagem, será reformada com recursos da secretaria. Nos assuntos 166 

gerais, Camila questiona como estão sendo realizadas as capacitações do Família 167 

Acolhedora, Denis explica que a equipe está fazendo uma nova formação, expõe 168 

que já houve uma formação, a qual saiu uma família habilitada a receber uma 169 

criança, relata que está acontecendo uma nova formação e que há uma família 170 

que possui interesse em acolher um bebê, e se habilitada, poderá ser a primeira 171 

família a acolher no município. Expõe que estão acontecendo algumas reformas 172 

na Casa Lar nº02. Sem mais assuntos a tratar, o presidente Denis Cezar Musial 173 

encerra a reunião agradecendo a participação de todos. Eu, Mariana do Carmo 174 

Bueno da Rocha, lavrei a presente ata com o termino às onze horas e dez 175 
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minutos, e assinei junto com o presidente. 176 


