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Ata n°343/2020. Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 1 

dez horas e treze minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal 2 

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

presentes: Denis Cezar Musial, Luan Felipe Biscaia, Marlla Crystine Amarante 4 

Rauch, Gustavo Filipowski, Cleidenete Pereira Winkler, Suzan Karlla Maieski. O 5 

presidente Denis inicia a reunião cumprimentando a todos, em seguida realiza a 6 

leitura da pauta, sendo a mesma aprovada. Após, coloca para aprovação a ata 7 

nº342/2020, sendo a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Irailce 8 

realiza a apresentação da prestação de contas das Residências Inclusivas do 9 

primeiro semestre de dois mil e vinte, explica que as prestações não alteram muita 10 

coisa, tendo em vista que boa parte vai para o pagamento das despesas básicas, 11 

como combustível, mercado, pagamento da equipe técnica, serviços de mecânica, 12 

água, reparos nas casas, gás, entre outros gastos; Irailce expõe que o saldo inicial 13 

era de R$ 70.361,00 (setenta mil, trezentos e sessenta e um reais), total de 14 

despesas de R$ 119.130,94 (cento e dezenove mil, cento e trinta reais e noventa 15 

e quatro centavos), saldo em conta no valor de R$ 71.501,29 (setenta e um mil, 16 

quinhentos e um reais e vinte e nove centavos), sendo repassado no primeiro 17 

semestre o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Com relação às notas 18 

dos postos de combustíveis, Gustavo questiona se são emitidas todas na mesma 19 

data, e Irailce explica que a data apresentada na plani lha é a data de pagamento, 20 

não da emissão da nota; Irailce continua a prestação de contas das Residências 21 

Inclusivas, explica que os pagamentos das despesas são intercalados, sendo 22 

feitos pelos recursos do Governo Federal e Governo Estadual, fala sobre os 23 

gastos com peças para a van, cuidadoras, equipe técnica, aluguel das duas casas, 24 

oficina, água, material de expediente, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, 25 

tendo no início do ano o saldo em conta de R$ 88.442,67 (oitenta e oito mil, 26 

quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo 27 

repassado durante o período dos seis primeiros meses o valor de R$ 180.000,00 28 

(cento e oitenta mil reais), rendimentos de R$ 268,52 (duzentos e sessenta e oito 29 

reais e cinquenta e dois centavos); saldo em conta de R$ 98.003,84 (noventa e 30 

oito mil, três reais e oitenta e quatro centavos), total de despesas de R$ 31 

170.707,35 (cento e setenta mil, setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos); 32 

Denis complementa que boa parte dos gastos são para pagamento dos 33 

profissionais, expõe que foi feita a contratação de uma terapeuta ocupacional, e 34 

para o segundo semestre vão entrar as despesas com outras cuidadoras, tendo 35 
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em vista que algumas cuidadoras já contratadas tiveram que se ausentar por 36 

conta do COVID-19, pois eram do grupo de risco, e nesse período de 37 

afastamento, foi necessário contratar quatro novas cuidadoras; Irailce expõe 38 

também que algumas cuidadoras pegaram atestado, sendo necessário que as 39 

demais cuidadoras fizessem horas extras. Após a apresentação da prestação de 40 

contas, a mesma foi aprovada por todos. Com relação aos repasses, Denis explica 41 

que até o momento, não foram repassados os valores do segundo semestre, 42 

expõe que já foi realizada a notificação para o Estado, onde os mesmos 43 

realizaram a devolutiva para os repasses nos próximos meses. Em continuidade a 44 

pauta, Denis faz a sugestão de encaminhar um instrumental com os nomes das 45 

comissões no grupo de WhatsApp, para que os conselheiros que tiverem interesse 46 

em participar das comissões, coloquem os seus nomes. O conselheiro Gustavo 47 

concorda com a sugestão feita pelo presidente, e questiona como é feita a 48 

contagem de quórum para as reuniões, faz a sugestão que seja revista a relação 49 

de conselheiros, para que seja feito um chamado para a participação de todos, e 50 

também manter as reuniões nas datas estabelecidas em calendário. Denis explica 51 

que a reunião desse mês está sendo realizada fora da data prevista em 52 

calendário, por conta do feriado, e que a prestação de contas não estava pronta 53 

para apresentação; expõe que as próximas reuniões vão acontecer nas datas 54 

previstas em calendário; com relação ao quórum, Denis explica que na primeira 55 

chamada se espera, e na segunda chamada a reunião começa com o número de 56 

conselheiros presentes, sendo previsto no Regimento Interno do Conselho. Em 57 

seguida, Denis solicita que Mariana realize a leitura dos ofícios recebidos; inicia 58 

com a leitura do requerimento do Fórum Municipal dos Trabalhadores de 59 

Pedagogia do SUAS de Irati, os quais comunicam o afastamento do conselheiro 60 

Reinaldo Wagner, e indicam a senhora Cristiane de Paula para substituir o 61 

mesmo; em seguida, realiza a leitura do pedido de afastamento da conselheira 62 

Camila Wagner, e com relação a isso, Denis explica que é necessário que a 63 

entidade realize a nova indicação; Mariana repassa que a suplente Milene também 64 

já demonstrou interesse em se afastar do Conselho, sendo assim Denis faz a 65 

sugestão que seja encaminhado e-mail solicitando novas indicações, com o prazo 66 

de dez dias, e não tendo resposta, será chamada a instituição suplente para 67 

compor o Conselho; com relação a saída do conselheiro Reinaldo, Denis fala que 68 

na próxima reunião, após publicação do novo decreto, será feita a escolha do 69 

novo vice-presidente. Após, Mariana realiza a leitura do ofício circular nº01/2020 70 
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encaminhado pela coordenadoria administrativa das promotorias de justiça da 71 

comarca de Irati, os quais comunicam que nos dias 07 e 08 de outubro  de 2020, 72 

será realizada a correição virtual nas Promotorias de Justiça da Comarca de Irati. 73 

Nos assuntos gerais, Gustavo expõe que está com dúvidas quanto ao 74 

atendimento feito pelo fluxo da Rede da Assistência Social, expõe que a equipe do 75 

NEDDIJ recebeu um protocolo de atendimento encaminhado pelo Conselho 76 

Tutelar, onde o NEDDIJ irá encaminhar um caso para o atendimento do CRAS ou 77 

CREAS, mas o Conselho Tutelar solicitou que os casos sejam sempre repassados  78 

em primeiro momento para os mesmos, e que em seguida será encaminhado para 79 

os demais equipamentos; Gustavo complementa que acha válido o registro dos 80 

casos por parte do Conselho Tutelar, porém o mesmo vê a burocratização no 81 

andamento dos serviços; Denis explica que no último fluxo organizado, está 82 

previsto que toda situação de crianças e adolescentes deve passar pelo Conselho 83 

Tutelar, fala da possibilidade de colocar o assunto na pauta da próxima reunião do 84 

CMDCA para uma discussão ampliada; Gustavo fala da possibilidade em 85 

organizar uma reunião em Rede para a discussão do assunto. Sem mais assuntos 86 

a tratar, o presidente Denis Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a 87 

participação de todos. Eu, Mariana do Carmo Bueno da Rocha, lavrei a presente 88 

ata com o termino às dez horas e cinquenta minutos, e assinei junto com o 89 

presidente. 90 


