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Ata n°346/2020. Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às nove 1 

horas e dez 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, Josué Pepe Martins, Marlla Crystine Amarante Rauch, 4 

Cleidenete Pereira Winkler, Luiz Henrique Palavicini Seli van, Gustavo Filipowski, 5 

Luan Felipe Biscaia. Registra-se também a presença da coordenadora do 6 

CRAS-Vila São João, Juliana Aparecida Charnei, coordenador da Casa de 7 

Passagem, Octávio Meier Neto e representando a Cidade da Criança, Tatiane 8 

Maria Horst Cardoso. O presidente Denis inicia a reunião cumprimentando a 9 

todos, em seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma aprovada, com a 10 

inclusão de um novo assunto: Apresentação do Regimento Interno da Casa de 11 

Passagem para População em Situação de Rua do Município de Irati . Após, 12 

coloca para aprovação a ata nº345/2020, sendo a mesma aprovada sem 13 

alterações. Em continuidade, Denis realiza a apresentação do calendário de 14 

reuniões do ano de 2021, explica que as reuniões do CMAS são realizadas na 2ª 15 

quinta-feira de todo mês no período da manhã às 09h00min.Colocado para 16 

aprovação, foi aprovado por todos. Em seguida, Denis fala sobre o recurso da 17 

emenda parlamentar, explica que foi recebido o recurso no valor de R$ 120.000,00 18 

(cento e vinte mil reais) para três instituições, sendo um recurso recebido através 19 

de uma emenda parlamentar destinada pela deputada Leandre Dal Ponte, para 20 

atender a instituição Cidade da Criança, ILPI-Santa Rita e ANAPCI, recurso 21 

voltado à Proteção Social Especial, recurso esse que foi aprovado no final do mês 22 

de agosto de 2019. Denis explica que no final do mês de dezembro de 2019 o 23 

município recebeu o recurso para a destinação às instituições, porém, durante o 24 

percurso da aprovação e recebimento do recurso, a instituição Cidade da Criança 25 

realizou a alteração da sua modalidade de atendimento; Denis relembra que a 26 

instituição realiza o acolhimento de crianças e adolescentes, fazendo parte da 27 

Proteção Social Especial e com a alteração a instituição faz parte dos serviços da 28 

Proteção Social Básica. Denis explica que com a alteração da modalidade da 29 

instituição, foi solicitado uma orientação ao Governo Federal, e os mesmos 30 

encaminharam dois documentos para encaminhar o pedido de alteração. Denis 31 

apresenta a declaração que é necessária, para que seja realizada a aprovação do 32 

Conselho, explica que a solicitação de mudança será apenas para a instituição 33 

Cidade da Criança, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), não afetando as 34 

outras duas instituições. Em seguida, o conselheiro Luiz questiona qual a 35 
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modalidade de atendimento a Cidade da Criança vem desenvolvendo, qual a 36 

prestação de serviço ofertada, se trata de alta complexidade ou não; Denis explica 37 

que não é realizado o atendimento de alta complexidade, explica que a instituição 38 

faz parte da Proteção Social Básica, sendo um serviço mais direcionado a 39 

convivência e fortalecimento de vínculos. Em seguida, Tatiane complementa a fala 40 

do presidente e expõe que a chegada da destinação dos recursos de emenda 41 

parlamentar possui um percurso lento para chegar às instituições, explica que 42 

durante esse percurso a instituição Cidade da Criança mudou a modalidade de 43 

atendimento, e esclarece que com a mudança, a instituição passou a realizar 44 

trabalhos preventivos, o trabalho social voltado à prevenção, sendo o 45 

fortalecimento de vínculos, serviços de convivência; expõe que o foco da 46 

instituição continua sendo a criança e adolescente, porém, com algumas 47 

parcerias, como o Conselho da Comunidade, realizando trabalhos com os pais, 48 

principalmente com as mulheres vítimas de violência, explica que é trabalho que 49 

está parado devido a pandemia, mas é um trabalho que já possui PPP, bem 50 

diversificado, com ótimas opções e alternativas para crianças e adolescentes do 51 

Bairro Alto da Lagoa, no Conjunto Habitacional Jardim das Américas, com público 52 

alvo de 4 a 18 anos; expõe que já se tinha uma turma de 12 adolescentes de 12 a 53 

16 anos, sendo atendidos através de uma oficina de música, e fala que foi preciso 54 

paralisar tudo devido a pandemia; expõe que esse recurso destinado à Cidade da 55 

Criança será utilizado para a compra de alimentos, pois é fornecido para os 56 

atendidos café da manhã, almoço e lanche da tarde, explica que será um valor 57 

fundamental para o atendimento dessas crianças e adolescentes, relata que 58 

muitos dos atendidos, devido a condição em que vivem, vão para a instituição já 59 

pensando no lanche; explica que quando foi realizada a destinação do recurso, a 60 

instituição solicitou alimentação e produtos de cama, mesa e banho, porque 61 

algumas crianças ainda moravam na instituição, e expõe que foi alterado o plano, 62 

para que todo o recurso seja destinado à alimentação. Tatiane se disponibiliza em 63 

encaminhar fotos no grupo de WhatsApp de como ficaram as salas, a biblioteca, 64 

sala de música, explica que encaminhará para que todos possam visualizar como 65 

está ficando o espaço; convida os conselheiros a irem conhecer a instituição. Após 66 

a fala de Tatiane, Luiz questiona se há algum documento que oriente que é 67 

possível realizar a mudança do repasse, para que a instituição não tenha o 68 

prejuízo na prestação de contas e tenha que devolver esse repasse, explica que 69 

havendo essa orientação sobre poder realizar a mudança, o mesmo não vê 70 



 

 
 
 

3 
 

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 

 

 
problema algum; Denis explica que o Governo Federal solicitou que fosse 71 

realizado o encaminhamento do ofício solicitando a alteração, assinado pela 72 

gestora e pelo prefeito, e também a realização da declaração por parte do CMAS; 73 

explica que após o encaminhamento desses documentos, irá passar pelo Governo 74 

Federal e eles decidem se será possível ou não; explica que os modelos dos 75 

documentos foram encaminhados pelo Governo Federal e será necessário 76 

esperar a resposta dos mesmos. Após esclarecimentos, foi aprovado por todos a 77 

realização da declaração. Em continuidade a pauta, Denis fala sobre o Repasse 78 

Extraordinário para a Residência Inclusiva, explica que o Governo Estadual 79 

recebeu do Governo Federal, diante do contexto de pandemia, um recurso 80 

extraordinário, sendo um incremento temporário para todos os serviços; explica 81 

que a Residência Inclusiva como é um serviço Estadual, também recebeu o 82 

recurso, expõe que precisa da aprovação do Conselho para que seja realizado o 83 

repasse, explica que no ano de 2020 o município já recebeu o valor de 12 84 

parcelas, tanto do Governo Federal no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e 85 

quarenta mil reais) quanto do Governo Estadual no valor de R$ 360.000,00 86 

(trezentos e sessenta mil reais). Denis explica que a Residência Inclusiva possui 87 

duas contas, uma para os repasses Estaduais e uma para os repasses Federais, e 88 

como atualmente o município possui duas residências, o Governo Federal 89 

encaminha o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês e o Governo Estadual 90 

encaminha o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por mês, valores divididos 91 

para as duas casas, fechando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por 92 

mês; explica que o incremento temporário de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil 93 

reais), será destinado para ações de combate ao COVID-19. Denis explica que o 94 

recurso será utilizado para a potencialização do serviço, possui direcionamento 95 

também para adquirir alguns EPI’s, e será direcionado também para o pagamento 96 

dos profissionais, devido a questão da pandemia. Denis explica que devido ao 97 

afastamento de algumas cuidadoras, foi necessário contratar mais cuidadoras, 98 

realizando o pagamento também das cuidadoras afastadas; explica que esse 99 

recurso será destinado da conta do Governo Federal. Em seguida, Denis solicita 100 

que Luiz realize uma rápida fala sobre o Serviço das Residências Inclusivas ; Luiz 101 

inicia sua fala expondo que felizmente as Residências vão receber esse recurso, 102 

em meio a um ano que se teve muitos cortes de recursos; expõe que o serviço de 103 

Residências Inclusivas se trata de um serviço de acolhimento institucional de alta 104 

complexidade, para pessoas com deficiência; explica que atualmente o município 105 
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possui duas casas para acolhimento, sendo para até 10 pessoas, é um serviço 106 

regionalizado do Estado do Paraná e possui convênio com a prefeitura de Irati. 107 

Conta também com a participação do Governo Federal; explica que cada 108 

instituição possui oito cuidadoras, sendo uma dupla em cada plantão de 24 horas, 109 

ao total sendo 16 cuidadoras para as duas casas, mais a equipe técnica composta 110 

por psicóloga e assistente social, e para o próximo ano a possível contratação de 111 

um terapeuta ocupacional, fechando a equipe técnica, contando também com o 112 

coordenador e motorista; expõe que é um serviço grande com bastante 113 

profissionais e possui um gasto significativo com RH, no pagamento do salários de 114 

todos os profissionais, explica que é um serviço que demanda muita horas extras 115 

para as cuidadoras, sendo em média R$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) de 116 

horas extras em cada plantão que seja preciso fazer, explica que nesse ano 117 

durante a pandemia, quando alguém tem suspeita de COVID-19 é necessário que 118 

seja realizado o isolamento, sendo assim foi gasto muito com horas extras e 119 

contratação de novas cuidadoras; explica que atualmente o serviço possui vagas 120 

do Estado e algumas do município, explica que as vagas do Estado estão todas 121 

preenchidas, expõe que os encaminhamentos de acolhimentos são realizados 122 

pelo Escritório Regional, explica que as vagas do município são encaminhadas 123 

pelo CREAS para a gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social e 124 

Escritório Regional, expõe que são casos de pessoas que possuem qualquer tipo 125 

de deficiência, e é necessário ter os vínculos familiares bastante fragilizados ou 126 

rompidos, não terem condições de sobrevivência. Explica a importância das 127 

intervenções e comprovação de que foram realizados todos os tipos de 128 

intervenções possíveis com essas pessoas por parte dos outros serviços da 129 

política de assistência e saúde, para que se comprove que a única solução para 130 

essa pessoa é a Residência Inclusiva, pois ao contrário das outras Instituições de 131 

Acolhimento, a Residência Inclusiva não é algo temporário, não é transitório, 132 

explica que dificilmente a pessoa que entra na Residência Inclusiva vai retornar 133 

para a família ou para uma vida comunitária. Após, o presidente coloca para a 134 

aprovação o recebimento do incremento, sendo aprovado por todos. Denis explica 135 

que para o primeiro semestre de 2021 é possível que esse recurso já apareça nas 136 

prestações de contas, sendo mais fácil a visualização da sua uti lização. Em 137 

continuidade, Denis realiza a apresentação de um panorama dos equipamentos 138 

sociais relacionado a adaptações e reformas dos equipamentos, informa que o 139 

CRAS da Vila Nova está quase pronto, e a entrega do espaço está prevista para o 140 
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mês de fevereiro. A inauguração do espaço será fechada, respeitando todas as 141 

medidas sanitárias, e não será aberta para a população. Fala também sobre a 142 

reforma e ampliação da Casa de Apoia à Mulher em Situação de Violência, expõe 143 

que acredita que para o próximo ano já seja realizada a entrega do espaço; fala 144 

sobre a construção do CRAS-Rio Bonito, que será no bairro Jardim Planalto, 145 

explica que o CRAS-Rio Bonito atualmente atende no espaço do Centro de 146 

Convivência de idosos no Parque Aquático, e diz que a previsão é entre os meses 147 

de março a abril para acontecer a mudança; explica que acontecendo essa 148 

mudança se tem a previsão de implantação de um Centro Dia no espaço do Rio 149 

Bonito, mas pode ter mudança durante o processo; explica que em breve será 150 

aberta licitação para a adaptação e ampliação da Casa de Passagem que será 151 

próximo a Yazaki, onde será possível a ampliação de números de quartos e 152 

construir um espaço masculino e outro feminino, com possível entrega da obra no 153 

próximo ano também; expõe que enquanto Rede de Proteção vinculado a 154 

Assistência Social, todos os espaços terão estrutura física adequadas e todos 155 

sairão do aluguel, explica que os únicos serviços que ainda estarão em espaços 156 

locados é uma Casa Lar e as Residências Inclusivas. Em continuidade, o 157 

coordenador da Casa de Passagem Octávio, realiza a apresentação do 158 

Regimento Interno da Casa de Passagem, explica que no início do Regimento é a 159 

apresentação do serviço, a especificidade da Casa de Passagem, explica que a 160 

Casa de Passagem é um acolhimento institucional para a população em situação 161 

de rua, expõe que apesar do momento de pandemia de COVID-19, continua 162 

sendo realizado os acolhimentos, com medidas e precauções necessárias, explica 163 

que tudo isso foi incluso no Regimento Interno; expõe que assim como já foi dito 164 

pelo conselheiro Denis, a Casa de Passagem precisa de um espaço amplo para 165 

os acolhimentos, tanto para a ala masculina quanto a ala feminina, tendo uma 166 

demanda muito grande para o acolhimento no período de pandemia; expõe que a 167 

Casa de Passagem se caracteriza como um acolhimento provisório, imediato e 168 

emergencial para pessoas ou famílias que estão em situação de rua, 169 

proporcionando suprimento de suas necessidades básicas, como alimentação, 170 

higiene, moradia, lazer, saúde, dentre outras, realizando encaminhamentos de 171 

acordo com a necessidade de cada caso; expõe que a Casa de Passagem é 172 

vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social; expõe que a equipe da 173 

Casa de Passagem é composta por oito cuidadores, os quais trabalham em 174 

escalas de 24h por 72h e coordenador, o qual trabalha 30h semanais, cuidando da 175 
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parte administrativa do equipamento; expõe que o serviço conta com a ajuda da 176 

equipe do Serviço de Abordagem Social, fala sobre os usuários o qual é definido 177 

pelo Decreto n° 7.053 de 23 de dezembro de 2009, como uma população 178 

heterogenia que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 179 

interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular,  180 

acabam utilizando os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço 181 

de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as 182 

unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. 183 

Explica que em relação aos usuários, os que mais procuram pelo serviço são 184 

pessoas que estão em trânsito pelo município, os quais vem de outras cidades e 185 

estados; acolhidos atualmente 4 a 5 pessoas que são do município, sendo casos 186 

extremamente complicados que não possuem vínculos com os familiares, alguns 187 

não possuem mais familiares; os acolhimentos acontecem por demandas 188 

espontâneas, não passando necessariamente por algum equipamento da 189 

assistência. Octávio explica que ao conversar com os cuidadores, o mesmo em 190 

conjunto com a equipe estabeleceram o horário de até às 22h00min, para o 191 

acolhimento espontâneo, porém, pode acontecer acolhimentos fora desse horário, 192 

dependendo do caso; expõe de modo geral o objetivo do trabalho ofertado pela 193 

Casa de Passagem; fala sobre a estrutura da casa, a qual possui ala feminina, ala 194 

masculina, espaço para os cuidadores; expõe que foi realizada a adaptação de um 195 

dos quartos para pessoas com suspeita ou sintomas de COVID-19, explica que foi 196 

realizada adaptação no espaço da garagem, um espaço grande com banheiro, 197 

sendo colocado seis camas nesse espaço podendo colocar mais alguns colchões, 198 

para realizar os acolhimentos de pessoas que estão em trânsito, para separar dos 199 

acolhidos que não saem muito da casa; relata que a Casa de Passagem sempre 200 

recebeu muitas coisas por doações, como moveis, e expõe que está sendo 201 

realizada a compra de novos equipamentos com os recursos recebidos. Material 202 

de consumo, como de higiene, gêneros alimentícios e outros, são mantidos por 203 

recursos livres da Prefeitura, relata que é realizada a compra de alimentos 204 

semanalmente; expõe as normas internas para o funcionamento da casa como o 205 

papel dos acolhidos e acolhidas em ajudar a manter o estado de organização da 206 

casa, fala sobre as refeições que são ofertadas como café da manhã, almoço, 207 

lanche da tarde e janta, sendo feitas pelos cuidadores, explica que se um acolhido 208 

quiser preparar outro tipo de alimento é permitido desde que o mesmo compre o 209 

que for necessário; Octávio explica que ao entrar uma nova pessoa ao 210 
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acolhimento, os cuidadores realizam o preenchimento de uma ficha de entrada, os 211 

acolhidos são responsáveis por seus pertences pessoais, explica que é vedado o 212 

consumo de bebidas alcoólicas na casa, é proibido também a entrada com 213 

qualquer tipo de armas, como facas, facão, canivetes e etc,  porém, se o acolhido 214 

utiliza algum instrumento para artesanato ou outro tipo de trabalho, deve entregar 215 

o objeto para os cuidadores e só uti lizar quando for para a realização de tal 216 

função. No período de quarentena, Octávio explica  que é uma situação 217 

complicada para a Casa de Passagem, pois não conseguem garantir que as 218 

pessoas fiquem somente na casa, explica que no início da pandemia foi realizada 219 

uma conversa com os acolhidos, explicando as medidas e reduções para saídas 220 

da casa, relata que alguns acolhidos aceitaram e compreenderam, relata que 221 

entre as medidas foi proibida a realização e recebimento de visitas, porém, sendo 222 

avaliado cada caso. Sobre o trabalho social essencial ao serviço, Octávio fala 223 

sobre o PIA, para saber como trabalhar com cada caso, explica que adaptou o PIA 224 

do serviço de criança e adolescente para a Casa de Passagem, explica que 225 

através do PIA consegue programar como serão os atendimentos e 226 

encaminhamentos com relação ao o que a pessoa precisa naquele momento; 227 

expõe o plano de organização do cotidiano, relata que o plano tem como objetivo 228 

articular programas, serviços e outras políticas públicas para incluir essa 229 

população em situação de rua em diversas atividades, oficinas, cursos de 230 

profissionalização, de acordo com cada caso; expõe que a instituição funciona 24h 231 

de forma ininterrupta, com a capacidade de atendimento de 24 lugares, sendo 22 232 

para acolhidos (as) e 2 para cuidadores, explica que a casa possui abrangência 233 

municipal, conforme número de vagas disponíveis; explica que o tempo máximo 234 

de permanência dos acolhidos é de 90 dias, destacando que o período não é fixo,, 235 

pois algumas pessoas que estão em trânsito de um município para outro e 236 

chegam na Casa de Passagem sem documentos, a equipe então  realiza a 237 

solicitação de novos documentos para esse usuário, e explica que nesse período 238 

os novos documentos estão demorando de 40 a 60 dias para chegar, sendo assim 239 

podendo prolongar o período de permanência do usuário na instituição; após 240 

apresentação, Denis coloca para aprovação, sendo aprovado por todos. Sem mais 241 

assuntos a tratar, o presidente Denis Cezar Musial encerrou a reunião 242 

agradecendo a participação de todos. Eu, Mariana do Carmo Bueno da Rocha, 243 

lavrei a presente ata com o término às dez horas e vinte e dois minutos, e assinei 244 

junto com o presidente. 245 


