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Ata n°345/2020. Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove 1 

horas e trinta e sete minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 2 

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

presentes: Denis Cezar Musial, Mariane Lukavy, Cristiane de Paula, Josué Pepe 4 

Martins, Eliel Vieira, Marlla Crystine Amarante Rauch, Cleidenete Pereira Winkler. 5 

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

leitura da pauta, sendo a mesma aprovada, com a inclusão de novos assuntos: 7 

Orçamento 2021; Família Acolhedora. Após, coloca para aprovação a ata 8 

nº344/2020, sendo a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Denis 9 

deseja boas-vindas a nova entidade do CMAS, a Igreja Evangélica Assembleia de 10 

Deus de Irati, representada pelo seu titular, Pastor Josué Pepe Martins, e suplente 11 

Eliel Vieira; relembra que foi solicitado o pedido de afastamento das 12 

representantes do Movimento Social Grupo Resistência, o qual era representado 13 

pela titular Camila Wagner e suplente Milene Aparecida Galvão. Explica que a 14 

equipe da Casa dos Conselhos entrou em contato com a responsável por esse 15 

movimento, solicitando novas indicações, porém não houve retorno. Explica que 16 

após, foi convocada a primeira suplente para substituição, expõe que a primeira 17 

suplente era a APMF do Colégio São Vicente de Paulo, porém o colégio fechou, 18 

sendo assim, foi convocada a segunda suplente, sendo a Igreja. Relembra que 19 

houve a substituição do conselheiro Reinaldo Wagner pela conselheira Cristiane 20 

de Paula, no segmento de trabalhadores de pedagogia, e deseja boas-vindas à 21 

conselheira; em seguida passa a palavra para a conselheira Cristiane, a qual 22 

agradece e se coloca à disposição para participar das reuniões do Conselho. Em 23 

seguida, o conselheiro Josué agradece e se coloca à disposição do CMAS. Em 24 

continuidade, Denis faz a apresentação do Demonstrativo de 2019, expõe que o 25 

preenchimento desse documento é realizado em três abas, sendo: Gestão SUAS, 26 

Bolsa Família, Serviços. Explica que esse documento traz um panorama anual, 27 

onde no final de todo ano deve ser feito o preenchimento do ano anterior. Em 28 

seguida, realiza a explicação do fator de Índice de Gestão Descentralizada do 29 

SUAS, explica que o preenchimento é realizado com base na expansão e 30 

ampliação dos serviços, expõe que no ano de 2019 o município estava com o 31 

índice de 0,71, o que é considerado um índice bom, acima do índice nacional que 32 

é de 0,6; expõe que no mês de julho houve um acréscimo para 0,76; sendo no 33 

período em que foi aberto o 4° CRAS, explica que o aumento do índice está 34 

relacionado também a ampliação de alguns serviços de convivência; explica que 35 
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no índice geral é feito a média do ID CRAS e ID de execução financeira, que entra 36 

para a contagem também com a abertura de outros serviços; expõe que no ano de 37 

2019 o município deu início ao serviço de Família Acolhedora, Responsabilidade 38 

Única para o Acolhimento de Crianças e Adolescentes, Casa Lar, Casa de 39 

Passagem Indígena, sendo serviços que acabam corroborando com o processo, 40 

para que o índice do município esteja elevado; explica que quanto mais perto do 41 

índice 1, o município está mais próximo da população. Em seguida explica como 42 

acontece a execução financeira, expõe que está relacionado ao quanto o 43 

município gasta dos recursos repassados pe lo Governo Federal, se o município 44 

gasta o que é repassado ou se não gasta e fica na conta, explica que muitos 45 

municípios possuem dificuldades em gastar os recursos; expõe que o índice do 46 

município no período de janeiro a junho de 2019 estava com 0,83; e no período de 47 

julho a dezembro o município atingiu o máximo de 1, e explica que tudo que 48 

estava sendo repassado, o município estava planejando e executando; com 49 

relação ao ID CRAS, explica que é o mesmo procedimento, e é contabilizado por 50 

diversos fatores, como a ampliação dos serviços, estruturas dos equipamentos e a 51 

ampliação de profissionais. Expõe que o índice médio do município é de 0,67, 52 

sendo um índice bom; de julho a dezembro registrando o índice de 0,69, média 53 

registrada com base no Censo SUAS, RMA que o município preenche; em 54 

seguida apresenta o índice financeiro, sendo o repasse especifico do bloco 55 

Gestão do SUAS, um recurso repassado para o município para utilizar de forma 56 

ampla e geral,  porém no ano de 2019 esse recurso teve cortes, onde o município 57 

recebeu as parcelas apenas nos meses de abril, junho, novembro, e no mês de 58 

dezembro tendo recebido o valor de duas parcelas; expõe que no ano de 2020 59 

não está sendo diferente, não foi recebido nenhuma parcela. Explica que os 60 

demonstrativos são preenchidos e registrados automaticamente pelos extratos 61 

bancários; expõe que no ano de 2018 o município recebeu recursos nos valores 62 

de R$ 9.270,75 (nove mil, duzentos e setenta reais e setenta e cinco centavos); 63 

R$ 7.148,52 (sete mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos); 64 

rendimento de R$ 47,00 (quarenta e sete reais), e receitas totais de gastos, sendo 65 

R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), valor efetivamente executado no exercício foi 66 

de R$ 12.000,00 (doze mil reais) sendo R$ 7.000,00 (sete mil reais) para a Gestão 67 

e R$ 5.984,46 (cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis 68 

centavos) para as ações relativas ao Conselho de Assistência Social, ficando com 69 

o saldo de R$ 3.482,00 (três mil quatrocentos e oitenta e dois reais), sendo que 70 
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R$ 2.000,00 (dois mil reais) para reprogramar o Conselho e R$ 1.482,00 (mil 71 

quatrocentos e oitenta e dois reais) foi utilizado pela Gestão. Em seguida, o 72 

presidente coloca para aprovação o demonstrativo apresentado, sendo aprovado 73 

por todos. Após, Denis realiza a apresentação do Bloco da Gestão do Bolsa 74 

Família, expõe o índice do Bolsa Família no período de janeiro: 0.88, fevereiro: 75 

0.89, março e abril: 0.88, agosto: 0.79, setembro: 0.80, novembro: 0.81 e 76 

dezembro: 0.80; explica que para obter essa média tem a relação de três taxas: 77 

frequência escolar, sendo registrado pela educação, taxa da saúde e a taxa de 78 

atualização cadastral nos CRAS; explica que a taxa de frequência escolar no ano 79 

de 2019, teve uma média de 0.90 a 0.92, sendo que a média nacional é de 0.75; 80 

após, fala sobre a taxa de agenda da saúde, que no primeiro semestre estava 81 

registrada em 0.82, sendo que a média nacional é de 0.70; porém no segundo 82 

semestre decaiu para 0.57, expõe que já foi feita notificação via CMAS à 83 

Secretaria de Saúde. Expõe a taxa de atualização cadastral em média de 0.91, 84 

0.92, e a média Nacional é de 0.80; em seguida apresenta os repasses recebidos 85 

com a média de R$ 13.000,00 (treze mil reais) sendo que o teto máximo que pode 86 

receber é R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Para que isso aconteça é 87 

necessário que se eleve os fatores; fala dos recursos reprogramados de R$ 88 

11.000,00 (onze mil reais) em 2018. Recursos recebidos no exercício de 2019, 89 

sendo R$ 163.641,52 (cento e sessenta e três mil, seiscentos e quarenta e um 90 

reais e cinquenta e dois centavos), com a aplicação de rendimento de R$ 482,21 91 

(quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) e valores efetivamente 92 

executados R$ 122.097,06 (cento e vinte e dois mil, noventa e sete reais e seis 93 

centavos); saldo a reprogramar - R$ 53.334,81 (cinquenta e três mil, trezentos e 94 

trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). Em seguida, Denis coloca para 95 

aprovação apresentação do bloco Gestão do Bolsa Família, sendo aprovado por 96 

todos. Em continuidade, Denis realiza a apresentação do bloco de todos os 97 

Serviços da Assistência Social, tanto os serviços quanto os programas que o 98 

município possui e recebe recursos do Governo Federal, e inicia com a execução 99 

financeira com as transferências voluntarias fundo a fundo, sendo programas 100 

específicos que o município recebe; expõe que o piso variável é de alta 101 

complexidade e que esse recurso o município recebeu em 2015, porém restou um 102 

pouco do recurso, relembra que a destinação desse recurso foi devido a enchente, 103 

onde o município entrou em estado de calamidade, sendo um recurso especifico 104 

no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), valor utilizado para a compra de 105 
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cestas básicas para as famílias atingidas, sobrando o valor de R$ 25,78 (vinte e 106 

cinco reais e setenta e oito centavos); em seguida, fala sobre o programa Primeira 107 

Infância no SUAS, que no ano de 2019 recebeu o valor de R$ 86.220,00 (oitenta e 108 

seis mil duzentos e vinte reais), com rendimento de R$ 343,73 (trezentos e 109 

quarenta e três reais e setenta e três centavos), com receita total de R$ 94.042,95 110 

(noventa e quatro mil, quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos), tendo 111 

como despesa no ano de 2019 o valor de R$ 45.731,36 (quarenta e cinco mil,  112 

setecentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 3.265,00 (três mil  113 

duzentos e sessenta e cinco reais) para conservação do imóvel; R$ 36.000,00 114 

(trinta e seis mil reais) vinculados ao pagamento de manutenção do serviço, como 115 

alimentação e material de escritório, e para a compra de computadores foi 116 

utilizado o valor de R$ 5.930,00 (cinco mil novecentos e trinta reais), com 117 

investimento do município de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), 118 

restando o saldo de R$ 36.853,00 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e três 119 

reais); explica que o programa Criança Feliz atualmente está sendo desenvolvido 120 

apenas pelo CRAS Vila São João, e diz que a ideia é ampliar. Em seguida fala 121 

sobre o Aprimora Rede, sendo um recurso que o munic ípio não está mais 122 

recebendo, explica que foi recebido quando houve o preenchimento e manutenção 123 

do sistema do CNEAS, explica que após cadastrar as instituições da sociedade 124 

civil que prestavam algum serviço de assistência social no Governo Federal, foi 125 

recebido o valor em média de R$ 40,00 (quarenta reais) por formulário, explica 126 

que esse recurso deveria vir todos os anos, porém só foi destinado no ano de 127 

2017 e não veio mais; explica que ainda tem o valor de R$ 13,98 (treze reais e 128 

noventa e oito centavos) em conta. Em seguida, repassa sobre o BPC na Escola, 129 

sendo um recurso que se recebe todos os anos de acordo com o preenchimento 130 

de alguns formulários que vem para o município preencher, sendo repassado para 131 

os CRAS, os quais realizam as buscas ativas com as famílias, sendo as famílias 132 

que possuem crianças e adolescentes e recebem o benefício assistencial, sendo 133 

necessário realizar o preenchimento de formulários no sistema, identificando como 134 

essas crianças e adolescentes estão no território, tendo um saldo em conta de R$ 135 

48.095,00 (quarenta e oito mil e noventa e cinco reais), rendimento de R$ 1,01 136 

(um real e um centavo) não tendo despesas, ficando o saldo de R$ 49.095,00 137 

(quarenta e nove mil e noventa e cinco reais). Após, repassa sobre SIG 138 

estruturação custeio, sendo um recurso de uma emenda parlamentar, 139 

encaminhada pela Deputada Leandre Dal Ponte, no valor de R$ 120.000,00 (cento 140 
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e vinte mil reais) para beneficiar três instituições, sendo encaminhado o valor de 141 

R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a cada instituição; as instituições contempladas 142 

foram a ILPI-Santa Rita, Associação Santos Inocentes(Cidade da Criança) e 143 

ANAPCI, e explica que esse recurso foi recebido no final do ano de 2019, não 144 

tendo rendimento, e que no demonstrativo de 2020 será possível observar como 145 

as instituições gastaram o recurso. Em seguida, apresenta o bloco de Proteção 146 

Social Básica, sendo um recurso destinado à manutenção dos CRAS e serviços 147 

de convivência voltados a básica prevenção, tendo um saldo em conta de R$ 148 

10.700,00 (dez mil e setecentos reais), sendo recebido no ano de 2019 o valor de 149 

R$ 331.500,00 (trezentos trinta e um mil e quinhentos reais), com o rendimento de 150 

R$ 592,34 (quinhentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), 151 

contabilizando o valor de R$ 342.793,13 (trezentos e quarenta e dois mil,  152 

setecentos e noventa e três reais e treze centavos), tendo como despesas o valor 153 

de R$ 116.759,51 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e 154 

cinquenta e um centavos), sendo R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para 155 

conservação e adaptação de imóveis, e para a manutenção dos serviços sendo 156 

utilizado o valor de R$ 61.759,51 (sessenta e um mil, setecentos e cinquenta e 157 

nove reais e cinquenta e um centavos), recursos próprios do município, sendo o 158 

valor de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais), ficando com um saldo 159 

financeiro de R$ 178.807,99 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e sete reais e 160 

noventa e nove centavos) para reprogramar. Após, apresenta o bloco de Proteção 161 

Social Especial, sendo um recurso recebido para manter o CREAS e unidades de 162 

acolhimento, no ano de 2018 tinha o saldo de R$ 26.230,17 (vinte seis mil, 163 

duzentos e trinta reais e dezessete centavos), recebido no ano de 2019 o valor de 164 

R$ 373.177,22 (trezentos e setenta e três mil, cento e setenta e sete reais e vinte 165 

e dois centavos), rendimento de R$ 461,29 (quatrocentos e sessenta e um reais e 166 

vinte e nove centavos), totalizando o valor de R$ 399.868,88 (trezentos e noventa 167 

e nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), tendo 168 

como execução o valor de R$ 130.173,57 (cento e trinta mil, cento e setenta e três 169 

reais e cinquenta e sete centavos), sendo que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi 170 

destinado a conservação de imóveis, valores destinados a instituições, sendo R$ 171 

40.000,00 (quarenta mil reais) para a APAE e também para a manutenção do 172 

serviço, tendo o custo de R$ 70.173,57 (setenta mil, cento e setenta e três reais e 173 

cinquenta e sete centavos), ficando o saldo de R$ 251.000,00 (duzentos e 174 

cinquenta e um mil reais) para reprogramar. Em seguida, repassa sobre a 175 
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Execução Física Municipal, explica que ocorre a colocação de referência de 176 

pactuação e quantidade executada, explica que é pactuado para atender em 177 

acolhimento 49 pessoas e o município atende 80 pela ILPI-Santa Rita; para o 178 

serviço de pessoas com deficiência, não possui pactuação e não recebe recurso 179 

para o município implantar Residência Inclusiva Municipal, mas o município 180 

atende 20; expõe que o município não recebe recurso para manter a unidade de 181 

acolhimento a mulheres em situação de violência, porém o município mantém com 182 

recursos próprio o atendimento de 10 mulheres; explica que o município não 183 

recebe recursos para o atendimento de jovens e não realiza esse tipo de 184 

atendimento; na primeira infância o município possui pactuado 200 crianças para 185 

atendimento e atualmente são 156 crianças atendidas; PAIF referenciado 5.000 186 

mil famílias, sendo atendidas as cinco mil, explica que esse número se refere a um 187 

CRAS, e o município possui 4 CRAS, sendo que cada CRAS atende em média 188 

5.000 mil famílias; Acolhimento de Crianças e Adolescentes, sendo pactuado 189 

recebendo recurso para o atendimento de 10 crianças e o município atende 30 190 

com as duas Casas Lares e o Serviço Família Acolhedora; Serviço de 191 

Convivência, pactuado para o atendimento de 135 usuários, sendo realizado o 192 

atendimento de 450; Serviço de Convivência Geral, pactuado 270, sendo realizado 193 

o atendimento de 560; Serviço especial para pessoas com deficiência, 194 

atendimento realizado pela APAE pactuado em 91 famílias e atende as 91; BPC 195 

pactuado para o preenchimento de 1 questionário, sendo preenchido 1; Medidas 196 

Sócio Educativas, recebimento para o atendimento de 20 adolescentes, sendo 197 

realizado o atendimento de 60; PAIF pactuado ao atendimento de 50 famílias, 198 

sendo realizado o atendimento 150. Em seguida, Denis repassa o valor total 199 

executado pela Assistência Social em 2019, sendo o valor de R$ 8.526.370,00 200 

(oito milhões, quinhentos e vinte e seis mil e trezentos e setenta reais). Após a 201 

apresentação, é colocado para aprovação, sendo aprovado por todos. Em 202 

continuidade, Denis fala sobre do Censo SUAS 2020, explica que já foi preenchido 203 

de quase todos os serviços da Assistência Social, expõe que está esperando abrir 204 

para cadastrar o Censo SUAS Gestão, Fundo Municipal e Conselho Municipal. Em 205 

seguida, fala sobre o Família Acolhedora, repassa que o Serviço já está com uma 206 

média de cinco famílias acolhendo crianças, sendo 6 crianças em acolhimento 207 

familiar, expõe que a Casa Lar está com 10 crianças acolhidas, explica que as 208 

crianças que estão sendo encaminhadas para o acolhimento institucional por 209 

determinação judicial, estão indo direto para as famílias acolhedoras. Solicita a 210 
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ajuda dos conselheiros para a divulgação do serviço e indicação de famílias que 211 

tenham interesse em fazer parte. Em seguida, Denis realiza a apresentação do 212 

orçamento do ano de 2021, explica que o orçamento aumentou devido ao 213 

aumento dos serviços ofertados, expõe que o valor fechou em R$ 11.460.000,00 214 

(onze milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), explica que a primeira parte do 215 

orçamento é deixada para quando o município recebe alguma emenda para 216 

ampliação e reforma de unidades de Assistência Social; expõe a média de 217 

pagamento dos profissionais concursados e comissionados, fala que o valor de R$ 218 

1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) será o valor médio para o 219 

pagamento dos profissionais contratados, em seguida repassa a média dos 220 

valores gastos para a manutenção dos serviços. Após apresentação, Denis coloca 221 

para aprovação, sendo aprovado por todos. Em seguida, o conselheiro Josué 222 

solicita que seja encaminhado no grupo de WhatsApp os documentos 223 

apresentados na reunião. Sem mais assuntos a tratar, o presidente Denis Cezar 224 

Musial encerrou a reunião agradecendo a participação de todos. Eu, Mariana do 225 

Carmo Bueno da Rocha, lavrei a presente ata com o término às dez horas e trinta 226 

e oito minutos, e assinei junto com o presidente. 227 


