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Ata n°348/2021. Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às 1 

nove horas e doze minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal 2 

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

Josué Pepe Martins, Denis Cezar Musial, Marcelo Campello Ramos, Sybil Dietrich, 4 

Luan Felipe Biscaia, Teresinha Miranda Veres, Marlla Crystine Amarante Rauch, 5 

Karen Juliana Novak. Registra-se também a participação do CRAS da Vila São 6 

João; Ouvinte: Mariana do Carmo Bueno da Rocha. O presidente Denis Cezar 7 

Musial inicia a reunião cumprimentando a todos, em seguida realiza a leitura da 8 

pauta, sendo a mesma aprovada por todos, sem a inclusão de novos assuntos. Em 9 

continuidade, Denis coloca as atas nº346/2020 e nº347/2021 para aprovação, 10 

sendo as mesmas aprovadas sem alterações. Após isso, Denis inicia a 11 

apresentação da reprogramação e saldos dos recursos federais, explica que é uma 12 

planilha feita mensalmente em relação a todas as contas e fundos que são 13 

vinculados à Secretaria de Assistência Social, com a inclusão de Fundos 14 

direcionados a outros Conselhos que estão vinculados à Secretaria de Assistência 15 

Social, onde os Conselhos recebem esse Fundo e eles mesmos são responsáveis 16 

por administrar a utilização do recurso; explica que o Fundo Municipal da Criança e 17 

Adolescente tem R$68.907,28 (sessenta e oito mil, novecentos e sete reais e vinte 18 

e oito centavos) e do Idoso tem R$ 120.960,17 (cento e vinte mil novecentos e 19 

sessenta reais e dezessete centavos), e esse Fundo é a conta especifica do imposto 20 

de renda, tanto de pessoa física como de pessoa jurídica; acrescenta que todo este 21 

recurso já está direcionado para diversas ações para desenvolver tanto a infância 22 

quanto a população idosa do município. Em seguida Denis comenta sobre o recurso 23 

do Bloco de Proteção Social Básica, expõe que ainda tem no saldo R$34.589,34 24 

(trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), 25 

este recurso é o que mantem os CRAS do município, os Centros de Convivência, 26 

as ações de prevenção que o município realiza, e reformas nos CRAS; Denis 27 

acrescenta a informação de que com a utilização desse recurso todos os CRAS 28 

terão espaço próprio, tanto o CRAS Canisianas que vai ter um espaço próprio na 29 

Vila Nova, quanto o CRAS que está no Rio Bonito, onde está sendo construído um 30 

espaço no Jardim Planalto; relembra os Conselheiros que houve um corte de 60% 31 

desse recurso pelo Governo Federal, e que isso afeta diretamente as ações 32 

planejadas. Em continuidade, Denis fala sobre o Bloco de Gestão do SUAS, onde 33 

houve um corte de 100% deste recurso pelo Governo Federal, apresenta o saldo do 34 

recurso recebido de dois mil e vinte, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês; 35 
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comenta que este recurso vinha de acordo com a evolução dos assistentes sociais 36 

do município e que o Governo Federal notificou em dois mil e vinte o corte deste 37 

recurso. Sybil afirma que a decisão do corte foi do Governo Federal e não baseado 38 

no trabalho feito pelos assistentes sociais, que isto não foi um critério para o corte; 39 

Denis acrescenta que foi uma decisão para diminuir os gastos, onde todos os 40 

municípios brasileiros que tinham esse recurso foram afetados, pois para 41 

desenvolver alguma atividade, o recurso vinha a beneficiar, a ser útil. Denis comenta 42 

que o restante deste recurso ficará destinado para ações e atividades da Gestão; 43 

relata que este recurso era utilizado para pagar a aquisição dos medicamentos da 44 

Casa Lar e das crianças. Em seguida, Denis fala sobre a conta da Proteção Básica 45 

Infantil, onde foi fechada, pois era um recurso antigo. Logo Após, Denis comenta 46 

sobre o Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família, recurso de R$130.635,46 47 

(cento e trinta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e seis centavos) 48 

recurso também aplicado nos CRAS, onde é responsável por desenvolver as ações 49 

do Bolsa Família; explica que com este recurso muita coisa foi adquirida, 50 

principalmente material permanente, de consumo, de escritório, e demais despesas, 51 

utilizado tanto na Vila Nova quanto no Jardim Planalto; fala que este recurso já é 52 

destinado para essas ações e para as ações do Cadastro Único, fazendo o 53 

atendimento de famílias em questões de vulnerabilidade; comenta que este recurso 54 

também teve um corte de aproximadamente 20%. Denis relembra o Conselho de 55 

que nas reuniões antigas era comentado que o Governo Federal atrasava as 56 

parcelas de repasse da assistência e depositava no final do ano, portanto era 57 

comum ter no Fundo aproximadamente R$300.000,00 (trezentos mil reais) para 58 

utilizarem por um bom tempo; porém neste ano foi diferente, houve uma redução e 59 

perda muito grande do recurso, onde impactou de maneira geral as ações da 60 

Assistência Social em todos os municípios. Denis comenta que tem esperança de 61 

sensibilidade do Governo Federal na mudança deste orçamento para poder 62 

potencializar as ações da Assistência, principalmente neste momento pandêmico, 63 

pois muitas famílias demandam dessa proteção e suporte. Em seguida, Denis fala 64 

sobre o “Família Acolhedora”, onde era um convênio do “Crescer em Família” 65 

recebido pelo Fundo Municipal da Criança, o qual era um recurso de dois mil e 66 

dezesseis, e no ano de dois mil e vinte foi encerrado, prestado contas e finalizado 67 

com 100% das metas atingidas. Em continuidade, sobre as Residências Inclusivas, 68 

FEAS e Governo Federal, Denis comenta que esses recursos mantêm o serviço de 69 

Residência Inclusiva, onde recebem R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por mês, 70 
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R$30.000,000 (trinta mil reais) do Governo Estadual e R$20.000,00 (vinte mil reais) 71 

do Governo Federal, que cai em duas contas; Denis explica que este recurso é 72 

intercalado para fazer o pagamento dos profissionais, onde atualmente quase 90% 73 

do recurso é utilizado para isso, sendo uma equipe de vinte e uma pessoas; 74 

comenta que este é um recurso que atende todo o Paraná mas tem preferência a 75 

regionalização. Denis fala que são duas casas que acolhem pessoas adultas com 76 

deficiência, de dezoito a cinquenta e nove anos, e são encaminhados via escritório 77 

regional, onde quem faz o controle das vagas é o Governo do Estado do Paraná e 78 

o município faz a gestão, desenvolvimento das ações, do trabalho social, 79 

atendimentos, acompanhamento e o trabalho de reintegração familiar. Denis 80 

comenta que do Governo Estadual tem R$17.821,69 (dezessete mil, oitocentos e 81 

vinte e um reais e sessenta e nove centavos); comenta que esse repasse é feito a 82 

cada três meses; afirma que eles mandam esse repasse quando está acabando o 83 

trimestre. Sybil fala aos Conselheiros que no acordo, esse repasse era para ser feito 84 

adiantado, e não quando está no final do trimestre. Em continuidade, Denis fala que 85 

o valor obtido do Governo Federal está assim porque no final do ano de dois mil e 86 

vinte, houve vários incentivos no combate ao COVID, recebendo um recurso de 87 

mais ou menos R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) a mais, para que o município 88 

possa pensar em ações de potencialização da campanha de prevenção ao COVID, 89 

como máscara às cuidadoras, álcool em gel, jaleco, dentre outras ações que são 90 

utilizadas para o combate a essa propagação do vírus. Sybil acrescenta que este 91 

recurso destinado é exclusivo para o uso das Residências Inclusivas; e explica que 92 

esse dinheiro não veio a mais, pois o gasto do município é maior do que o dinheiro 93 

recebido, e estão compensando o gasto a mais que tiveram de quando o recurso 94 

chegou no município, discussão que já foi aberta com o Governo de Estado, para 95 

continuar as atividades e manter o serviço. Em seguida, Denis fala sobre FEAS, 96 

PPAS4, recurso de R$7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais) que é 97 

utilizado para manter a Casa Lar e unidades de acolhimento. Em continuidade, 98 

Denis comenta sobre o Programa Criança Feliz, onde há um saldo de R$67.781,43 99 

(sessenta e sete mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), 100 

utilizado para o desenvolvimento de ações da primeira infância e acompanhamento 101 

a essas famílias, tanto gestantes quanto criança e adolescentes, também com 102 

material de escritório, pedagógico. Em relação ao COVID, Denis cita que estavam 103 

montando alguns kits de apoio a essas famílias que trabalham essa relação de 104 

aproximação entre pais e filhos. Sybil fala que é o fortalecimento de vínculo familiar 105 
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e suporte na primeira infância, e atualmente são acompanhadas cerca de cento e 106 

cinquenta famílias mensalmente. Em continuidade, Denis cita o convênio das ações 107 

da pessoa idosa, onde já foi encerrado o recurso que recebiam pontualmente, 108 

utilizado para cursos de informática, inclusão e manuseio de objetos eletrônicos. 109 

Logo após, Denis comenta sobre o Programa “FIA-Enfrentamento Drogas”, que 110 

recebeu pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente, para incentivar ações de 111 

combate ao uso de álcool e drogas entre crianças e adolescentes; explica que é 112 

uma deliberação pontual do CEDCA. Em continuidade, abordando o bloco de 113 

proteção social especial, Denis explica que é um recurso contínuo do Governo 114 

Federal, para manter todos os serviços da proteção social especial, que são os 115 

equipamentos de acolhimento e de média complexidade, mantendo as unidades de 116 

acolhimento; expõe que quando depositavam o dinheiro no final do ano era comum 117 

ter em torno de R$300.000,00 (trezentos mil reais) e neste ano obteve R$79.000,00 118 

(setenta e nove mil reais) pois foi reduzido 60% do recurso pelo Governo Federal, 119 

mesmo demandando uma necessidade maior para manter esses serviços, pois é 120 

utilizado em diversas áreas. Em seguida, abordando o FIA Conselho Tutelar, Denis 121 

explica que é um recurso já encerrado, onde recebiam R$70.000,00 (setenta mil 122 

reais) via FMDCA, o qual era específico para material permanente, para o Conselho 123 

Tutelar. Em continuidade, Denis explica sobre o recurso pontual “Crescer em 124 

Família” Fundo a Fundo, onde é este recurso que mantém a família acolhedora; 125 

acrescenta que há a previsão de encerrar esse recurso em março, utilizando todo 126 

ele, pois tem muita coisa empenhada que ainda não foi paga, portanto irá abaixar o 127 

valor do recurso; expõe que tem cerca de sete famílias no município, com dez 128 

crianças acolhidas e que cada criança acolhida recebe um salário mínimo, e caso a 129 

criança seja uma pessoa com deficiência ou problema crônico de saúde, este valor 130 

aumenta para mais um terço, sendo R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); 131 

complementa dizendo que o programa Família Acolhedora está sendo muito 132 

produtivo. Sybil fala que com o programa, a criança e adolescente estão em um 133 

ambiente mais acolhedor e mais ideal, e que em um ambiente familiar eles podem 134 

se desenvolver muito mais; acrescenta que estão tentando tirar os formatos 135 

institucionalizados do município, para este formato mais familiar comunitário. Logo 136 

após, Denis fala sobre o FEAS Incentivo Residência Inclusiva, onde o recurso é 137 

deliberado pelo Conselho Estadual da Assistência, e é destinado para material 138 

permanente e veículo, tendo um saldo de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco 139 

mil reais), explica que todo este recurso está empenhado e estão aguardando as 140 
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mercadorias, pois por causa do COVID, muitas empresas pararam; acrescenta que 141 

foi comprada uma Spin adaptada de aproximadamente R$120.000,00 (cento e vinte 142 

mil reais), porque a Residência trabalha diretamente com pessoas com deficiência; 143 

expõe que não é a Gestão que destina o que é feito com esse recurso, mas sim a 144 

equipe técnica que decide o que é mais necessário no momento. Em continuidade, 145 

sobre o FEAS AC CITY Violência, Denis explica que é um recurso contínuo à Casa 146 

de Apoio à Mulher em Situação de Violência, recebendo por mês R$3.250,00 (três 147 

mil duzentos e cinquenta reais); e como o Governo do Paraná regionalizou o 148 

acolhimento à mulher, disponibilizaram uma vaga onde é utilizado para acolhimento 149 

à mulher em situação de perigo em urgência, nos municípios próximos, pois 150 

somente Irati tem esta unidade de acolhimento; comenta que atualmente tem R$ 151 

8.981,91 (oito mil novecentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), para 152 

manter esta unidade de acolhimento. Em seguida, Denis fala sobre o FEAS 153 

incentivo CRAS, recurso recebido para comprar material permanente, onde já foi 154 

tudo empenhado, recebendo R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), dentro deste 155 

recurso é destinado um veículo novo para o CRAS Vila São João, facilitando o 156 

trabalho. Sybil pergunta se tem um lugar destinado para o veículo; Denis responde 157 

que sim. Logo após, Denis aborda sobre o Irati CICPV Streit, onde é uma ementa 158 

parlamentar recebida da Deputada Leandre, direcionada para três instituições: a 159 

Cidade da Criança, ANAPCI e a Instituição de Longa Permanência a Idosos, no 160 

valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais); comenta que muita coisa já foi 161 

adquirida e direcionada as instituições. Em continuidade, Denis comenta que o 162 

recurso FIA CPDCA, será recebido pelo FMDCA, recurso pontual que ainda não foi 163 

recebido no ano de dois mil e vinte e um, e estão esperando o depósito; assim como 164 

o FIA Atenção CMDCA, destinado a ações voltadas à infância e adolescência, como 165 

combate ao trabalho infantil e bullying; comenta que irão receber R$80.000,00 166 

(oitenta mil reais), porém ainda não foi repassado o recurso. Logo após, Denis 167 

aborda sobre o FEAS COVID-19, onde era um recurso emergencial de R$50.000,00 168 

(cinquenta mil reais) recebido para benefício eventual, o qual todo este recurso 169 

acabou sendo direcionado para a compra de cesta básica, onde as cestas básicas 170 

estavam sendo procuradas em abundância; acrescenta que isto ocorreu no início 171 

da pandemia e que foi todo utilizado, e que não irão mais receber este recurso. Em 172 

seguida, Denis fala sobre o CIC TV, a qual é uma ementa parlamentar do Deputado 173 

Aliel, destinado à APAE, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), para material 174 

permanente. Em continuidade, Denis comenta sobre os três recursos recebidos do 175 
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combate ao COVID-19, enquanto Assistência Social, este recurso veio direcionado; 176 

o COVID EPI, recebido um total de aproximadamente R$165.000,00 (cento e 177 

sessenta e cinco mil reais) específico para compra de materiais de proteção 178 

individual, como máscaras e álcool em gel, destinado à Assistência Social, 179 

registrando quem e o que recebeu. Denis comenta que o município de Irati foi 180 

elogiado pelo Tribunal de Contas do Paraná, por replicar a outros municípios este 181 

recurso. Em continuação, Denis fala sobre o Irati COVID ALI, recurso recebido no 182 

valor de aproximadamente R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), específico para 183 

alimentos ricos em proteínas, direcionado a unidades de acolhimento e instituição 184 

de longa permanência a idosos. Em seguida, Denis fala sobre o COVID ACO, 185 

recurso utilizado para o acolhimento de pessoas em situação de rua e serviço sócio 186 

assistenciais, no valor de R$550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); inclui  187 

que quase todo o recurso já está direcionado e que a meta é utilizar todo o recurso 188 

no primeiro semestre de dois mil e vinte e um, pois este recurso deve ser utilizado 189 

totalmente até o final de dois mil e vinte e um. Sybil comenta que entre as ações 190 

que já estão sendo desenvolvidas, seria a adequação do espaço para o acolhimento 191 

de pessoas em situação de rua; situa que atualmente este espaço é alugado, mas 192 

o município já está prontificando um novo lugar, mas será preciso ampliar e adequar 193 

uma casa de passagem, que tenha ala feminina e masculina e distanciamento; fala 194 

que logo seria aberta a licitação para empresa executar este projeto, com previsão 195 

de entrega no mês de maio. Sybil relembra o Conselho sobre a ação feita no ginásio 196 

situado em Irati, onde tiveram de adequar o espaço para receber a população de 197 

rua; acrescenta que são diversos os projetos para dar uma boa qualidade de vida e 198 

novas opções para esta população recomeçar. Em continuidade, sem dúvidas ou 199 

objeções, Denis coloca a prestação de contas para aprovação, sendo aprovada por 200 

todos. Em seguida, Denis inicia sua fala sobre o Plano Municipal de Assistência 201 

Social; comenta que terão de pensar ações de curto e longo prazo para serem 202 

desenvolvidas pela política de Assistência Social e que na próxima reunião pretende 203 

apresentar as ações do PPAE, do Plano Plurianual. Em continuidade, Denis fala 204 

sobre as ações de dois mil e vinte e um; faz a sugestão de montar uma caderneta 205 

da Assistência Social, numa linguagem mais simples, para atingir a comunidade, 206 

além de conter atividades e informações da Assistência Social e Casas de 207 

Acolhimento, assim como o CRAS e o CREAS. Sybil inclui dizendo que esta 208 

caderneta seria um canal de interação com a população, pensada numa forma de 209 

dialogar com as pessoas respeitando o distanciamento; coloca que além de falar 210 
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dos atendimentos, irá conter telefones úteis. Denis comenta que também irá conter 211 

uma parte falando sobre o Conselho de Assistência Social. Em continuidade, Denis 212 

fala sobre o programa Conecta SUAS; explica que o programa contínuo é uma 213 

parceira da radio Najuá e Assistência Social, utilizando da rádio para conversar com 214 

a população sobre a política de Assistência Social e como ela atua, comenta que o 215 

programa será nas quintas-feiras a cada quinze ou vinte dias, com uma equipe 216 

determinada, para falar sobre o assunto escolhido e explicando mais sobre esses 217 

serviços; inclui que já foi feita uma programação dos temas para o ano todo. Denis 218 

explica que os temas foram escolhidos de acordo com a demanda recebida dos 219 

técnicos da Assistência. Sybil complementa que a necessidade de utilizar esses 220 

meios de comunicação, é manter a proximidade com a população, mesmo 221 

respeitando o distanciamento social. Josué pede a Denis para enviar a imagem 222 

sobre o Conecta SUAS no grupo do WhatsApp; Denis responde que irá enviar, após 223 

atualizar a imagem com as datas corretas, para divulgação. Logo após, Denis 224 

comenta sobre a situação de emergência de um alagamento ocorrido no município, 225 

onde houve manifestação dos CRAS para acompanhar as famílias atingidas; 226 

acrescenta que quando o município alarmou situação de emergência, e que já 227 

haviam solicitado o recurso de emergência de R$20.000,00 (vinte mil reais), que foi 228 

destinado para a compra de cestas básicas para as famílias atingidas. Denis informa 229 

que já foi enviado um ofício, solicitando um recurso estadual, mas ainda não houve 230 

resposta. Denis acrescenta que por causa dessa situação, convocaram uma 231 

reunião extraordinária, para o Conselho aprovar o termo, para poderem enviar o 232 

ofício ao Governo. Em seguida, Sybil comunica que na próxima reunião será feita a 233 

apresentação do planejamento estratégico da Secretária de Assistência Social. 234 

Teresinha se coloca à disposição para auxiliar o Conselho de Assistência e 235 

representar o mesmo dentro da Câmara Municipal; Sybil agradece a Teresinha por 236 

esta disponibilidade e pelo trabalho feito. Após, Denis encerra a reunião 237 

agradecendo a presença de todos. Sem mais assuntos a tratar, eu, Valéria Ruppel 238 

Jatzek, lavrei a presente ata com o término às dez horas e vinte e seis minutos, e 239 

assinei junto com o presidente. 240 


