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Ata n°349/2021. Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove
horas e dez minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de
Assistência Social, on-line, via plataforma Google Meet. Presentes na reunião:
Denis Cezar Musial, Andressa Campos, Carolina Almeida Prado, Luan Biscaia,
Gustavo Filipowski, Tatiane Horst, Cristiane de Paula, Cleide Andrade.
Representando o CRAS Rio Bonito a Alessandra Colessel; representando o CRAS
Vila São João a Juliane Aparecida Charnei e representando a Coordenação
Pedagógica a Dione Cristina Antunes, e a estagiaria da Casa dos Conselhos,
Valéria Ruppel Jatzek. A conselheira Marlla Crystiane Amarante Rauch e as
conselheiras representantes do CIEE, Karen Juliana Novak e Suzan Karlla Maieski,
justificaram sua ausência via grupo do WhatsApp do Conselho. O presidente Denis
inicia a reunião cumprimentando a todos, em seguida realiza a leitura da pauta,
sendo a mesma aprovada. Após, coloca para aprovação a ata n°348/2021, sendo a
mesma aprovada sem alterações. Em seguida, Denis solicita uma alteração de
pauta e passa a palavra para a Alessandra falar sobre a Casa de Passagem
Indígena. Alessandra se apresenta aos participantes e fala que irão solicitar a
abertura da Casa de Passagem; comenta que os indígenas já foram vacinados,
porém isso não impede deles se contagiarem com a COVID e passar para os outros;
inclui que não conseguiu finalizar o ofício para apresentar para o Conselho sobre
este assunto, para poder encaminhar para o Conselho Estadual; e fala que já foi
formulada a documentação e regras, e que por enquanto não poderão aceitar as
crianças, pois elas não tomaram a vacina da COVID-19, apenas aceitarão os
adultos com a apresentação do comprovante de vacinação, onde ficariam cerca de
dez pessoas na Casa de Passagem, mas isto pode alterar com o decorrer do tempo.
Denis complementa a fala de Alessandra dizendo que há poucos acolhimentos e
Casas de Passagem Indígena no Paraná; fala que a intenção seria montar um ofício
pelo Conselho Municipal de Assistencia Social, provocando o Conselho Estadual de
Assistencia Social do Paraná, para que eles pensem na possibilidade de uma
deliberação de recurso, para essas unidades de acolhimento, para qualificar o
serviço prestado; inclui que é responsabilidade do município manter e fazer a
manutenção da Casa de Passagem, o que está sendo cumprido, mas é preciso de
um fundo para adquirir material permanente e outros itens que são necessários.
Alessandra comenta que há cinco Casas de Passagem Indígena no Paraná, e que
Maringá tem, além da Casa de Passagem, uma ONG chamada ASSINDI, que
também acolhe os indígenas; inclui que Irati não tem alguém que possa atuar como
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cuidador da Casa de Passagem Indígena, e como a casa ficou aberta por
aproximandamente cinco meses, não puderam se estruturar apropriadamente, mas
pretendem fazer isso agora; acrescenta que o recurso finaceiro será muito
importante e bem aplicado. Após, Denis coloca para aprovação este
encaminhamento solicitando a possibilidade da deliberação, e é aprovado por
todos. Denis comenta que quando conseguirem uma resposta do ofício, irá
apresentar ao Conselho. Em continuidade, Denis inicia sua fala sobre a Conferência
Municipal; explica que o Conselho Nacional de Assistência Social convocou a
Conferência Nacional, e os municipios têm o prazo de fazer suas Conferencias até
junho; inclui que trouxe esse assunto para discussão, pois, mesmo que ainda não
tenha saido um documento, o Conselho Nacional colocou o tema: “Como o SUAS
tem o papel de reforçar a assistencia social como política pública de direitos”. Denis
diz que irá repassar qualquer informação que receba sobre a Conferência, mas até
o momento nada foi recebido, porém, é possível ter novas informações e
orientações para a proxima reunião, tanto para a Conferência Municipal como nas
pré Conferências; inclui que a Conferência será feita em formato remoto, e devem
pensar numa maneira de como realizá-la nesse sentido. Gustavo pergunta a Denis
se a Conferência será em junho; Denis responde que sim, com o prazo de até o dia
trinta de junho. Gustavo questiona Denis se será feito em formato 100% online;
Denis responde que a ideia é fazer online e que devem pensar em como fazer esse
processo, pois isso pode ser um limitador. Gustavo pergunta a Denis sobre o acesso
à população; Denis responde que a ideia é colocar alguns pontos estratégicos para
que a populaçao que não tenha acesso a internet, possa acessar a Conferência,
pois é um momento importante. Em seguida, Denis fala sobre as prestações de
contas; inclui que são do ano de dois mil e vinte e algumas prestações são
deliberações vindas pelo Conselho Estadual de Assistência Social e outras são
recursos contínuos. Após, Denis fala sobre a Prestação de Contas do Incentivo
Benefício Eventual COVID-19; comenta que o CEAS tinha uma deliberação para os
Conselhos Municipais aprovarem, sobre esse recurso, que auxiliou as pessoas que
estavam desempregadas, aquelas que buscavam o auxílio alimentação, e para as
diversas dificuldades que a população estava passando. Denis fala que é um
recurso de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e foi utilizado totalmente na compra
de cesta básica para entregar às famílias necessitadas. Denis relembra aos
participantes, que no ano de dois mil e vinte a assistência promoveu diversas ações
para contribuir com o apoio alimentar das famílias, como ocorreu com aquelas
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famílias inscritas no Cadastro Único e foi feita a campanha Todos por Irati; inclui as
ações feitas pelo Conselho da Criança e Adolescente, que concedeu um auxílio
alimentação específico para as crianças de zero a seis anos; e um auxílio promovido
pelo Conselho da Pessoa Idosa, que promoveu um auxílio alimentação próprio para
as famílias que possuíam pessoas idosas. Em seguida, Denis fala sobre a prestação
de contas do Incentivo Aprimora CRAS, a qual já foi feita uma prestação do primeiro
semestre de dois mil e vinte, porém agora é do segundo semestre do mesmo ano;
apresenta os materiais comprados com este recurso; fala que o saldo é de
R$61.131,76 (sessenta e um mil, cento e trinta e um reais e setenta e seis centavos),
mas desse saldo ainda tem alguns produtos e o veículo para chegar, pois ocorreu
atraso das empresas por causa da situação pandêmica. Denis fala que o veículo foi
licitado, porém duas semanas antes da reunião a empresa desistiu, pois não
conseguiria entregar o carro, mas já saiu uma nova licitação para comprar o veículo,
que será direcionado ao CRAS Vila São João. Denis acrescenta que o prazo para
utilizar este recurso é até julho de dois mil e vinte e um, e que irão utilizá-lo
completamente, pois o restante do recurso já está direcionado. Em continuidade,
Denis comenta sobre a prestação de contas do PPAS IV, que é um recurso
continuado direcionado para o acolhimento de crianças de adolescentes; recebem
por mês R$7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais) e é direcionado para
comprar material permanente, reformas e manutenção do acolhimento. Denis fala
que em junho havia um saldo de R$24.842,69 (vinte e quatro mil oitocentos e
quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) e este saldo foi utilizado para
alimentação, manutenção do veículo, reparos, pagamento do vigia nas Casas
Lares, reparos, entre outros materiais. Gustavo questiona Denis se o vigia não é
tipificado no programa de acolhimento; Denis responde que não é tipificado como
profissional, porém isso está previsto no projeto político e pedagógico da unidade,
sendo possível contratar este profissional, inclui que o vigia foi contratado
judicialmente por causa de dois acolhidos. Gustavo pergunta a Denis se é benéfica
a manutenção desses profissionais; Denis responde que o profissional não foi
mantido, ele foi contratado diante de uma decisão judicial, enquanto perdurasse o
acolhimento desses dois adolescentes, e quando eles saíram da unidade de
acolhimento e retornaram às suas famílias, o pagamento foi encerrado; inclui que
no dia anterior a reunião, a coordenadora da Casa Lar, Kelly, informou que eles
retornaram para a unidade de acolhimento e que provavelmente será necessário
contratar o vigia novamente, perante ordem judicial. Após, Denis fala sobre o
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Incentivo Residência Inclusiva, que é um recurso utilizado para comprar material
permanente para as Residências Inclusivas, no valor de R$200.000,00 (duzentos
mil reais); comenta que muitos materiais já foram adquiridos, mas muitos não foram,
então estão comprando aos poucos; inclui a compra de um veículo adaptado para
pessoa com deficiência, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
onde a Coordenação com a equipe técnica fizeram uma demanda para adquirir com
este recurso. Denis comenta que a empresa desistiu, mas já saiu uma nova licitação
para comprar este veículo; apresenta os materiais comprados com o recurso. Denis
fala que já foi utilizado R$16.705,00 (dezesseis mil setecentos e cinco reais), e ainda
há R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) na conta. Cleide questiona
Denis se com este recurso seria possível comprar um imóvel; Denis responde que
não, mas já foi pensado na possibilidade de construir uma residência inclusiva, o
que sairia em média R$700.000,00 (setecentos mil reais) e este recurso é
direcionado especificadamente para material permanente. Em seguida, Denis fala
sobre o recurso Incentivo Acolhimento à Mulher, via CEAS, onde é um recurso
continuado, no valor de R$3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) por mês,
da regionalização da Casa de Apoio à Mulher, com o Estado tendo direito a uma
vaga encaminhando à casa de apoio, pago com o valor recebido por mês. Denis
comenta que em junho havia o saldo de R$20.000,00 (vinte mil reais), e que este
recurso está sendo utilizado para alimentação, manutenção da unidade de
acolhimento e materiais permanentes. Denis diz que no ano de dois mil e vinte e
um, irão receber um recurso via CEAS, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais),
específico para a compra de material permanente para a casa de apoio. Denis
acrescenta que estão construindo uma nova unidade de acolhimento a mulher, no
Alto da Glória, que será toda adaptada e com um número maior de quartos,
possibilitando atender dez mulheres e seus filhos, e mulheres com deficiência,
sendo possível ser entregue no primeiro semestre deste ano. Denis comenta que a
prestação de contas da Residência Inclusiva será feita na próxima reunião. Sem
mais dúvidas sobre as prestações de contas, Denis coloca a mesma para
aprovação, sendo aprovada por todos. Em continuidade, Denis apresenta o pedido
para a revisão do recurso da Residência Inclusiva, onde foi repassado todos os
gastos que tem, para rever o repasse mensal da residência, de R$50.000,00
(cinquenta mil reais) o qual não está sendo o suficiente, e isso está em negociação
com o Estado, que já construiu um instrumental, pedindo o aumento de R$70.000,00
(setenta mil reais) por mês. Após, Denis solicita que Valéria leia o decreto; Valéria
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lê as indicações e informa que faltam apenas as indicações da Secretaria do
Planejamento, para que possam finalizar e publicar o decreto. Em seguida, Denis
abre a palavra para assuntos gerais; e inicia sua fala repassando alguns informes
sobre as obras do CRAS, onde o CRAS Rio Bonito está com a previsão de entrega
para maio e sobre o CRAS Vila Nova, em breve poderão se mudar; a construção da
Casa de Passagem logo será iniciada; e a Casa de Apoio à Mulher será finalizada
neste semestre. Após, Denis fala sobre o livro da Assistência Social, que será
publicado no final deste ano, onde foi solicitado para os equipamentos
encaminharem um capítulo; informa que o nome do livro é ‘’Retratos do Processo
de Fortalecimento do SUAS: Coletividade, Diálogos e Afetos’’, onde no livro será
registrado as ações dos equipamentos sociais da Assistência Social, que estão
desenvolvendo, trazendo visibilidade da importância da política de Assistência
Social ser presente. Gustavo questiona Denis se há um link do edital; Denis
responde que o link foi mandado por e-mail aos equipamentos, porque é um livro
fechado, onde apenas os equipamentos da Assistência Social terão direito de
publicar o capítulo do livro, sobre esta proposta, que são os CRAS, CREAS, as
unidades de acolhimento, Cadastro Único e a Política da Pessoa Idosa. Em seguida,
Denis diz que irá encaminhar aos CRAS um edital para relatos de experiências dos
municípios em relação à COVID-19 que o CEAS abriu, para fazer um mapeamento
das práticas que estão sendo desenvolvidas nos CRAS, para publicar as ações
inovadoras e criativas em relação ao atendimento a esta população. Em
continuidade, Denis fala que o Tribunal de Contas do Paraná abriu uma proposta
para cadastrar as ações da Assistência Social frente a Pandemia; informa que irão
cadastrar as informações ligadas aos idosos e que irão divulgar aos CRAS, caso
tenham interesse em cadastrar propostas. Após, Denis encerra a reunião
agradecendo a presença de todos. Sem mais assuntos a tratar, eu, Valéria Ruppel
Jatzek, lavrei a presente ata com o término às dez horas e quatro minutos, e assinei
junto com o presidente.
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