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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ata n°350/2021. Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove
horas e sete minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de
Assistência Social, on-line, via plataforma Google Meet. Conselheiros presentes:
Denis Cezar Musial, Gustavo Filipowski, Karen Novak, Josué Pepe Martins, Marlla
Rauch, Dione Cristina, Luan Biscaia, Luiz Henrique Pallavicini. Representando o
CRAS Vila São João a Juliane. Participação das funcionárias da Coordenação
Pedagógica. Participação da Delma Braz Serenato como funcionária da Casa dos
Conselhos. Ouvintes: Cleide Andrade, Tatiane Horst, Andressa Campos e Carolina
Almeida Prado. Registra-se também as estagiárias da Casa dos Conselhos Mariana
do Carmo Bueno da Rocha e Valéria Ruppel Jatzek. O conselheiro Marcelo
Campello justificou sua ausência no grupo do WhatsApp do Conselho. O presidente
Denis Cezar Musial inicia a reunião cumprimentando a todos, em seguida realiza a
leitura da pauta, sendo a mesma aprovada por todos, sem a inclusão de novos
assuntos. Em continuidade, Denis coloca as atas nº349/2021 para aprovação,
sendo a mesma aprovada sem alterações. Em seguida, faz a apresentação dos
planos de ação pelo site do Estado, para mostrar seu funcionamento e no que o
fundo foi utilizado. Denis fala que o sistema do SIFF é ligado ao tribunal de contas
do Paraná, este também é o mesmo sistema que são feitas as prestações de
contas. Denis explica o sistema de preenchimento do plano de ação aos
participantes da reunião; explica que na parte do recurso fundo a fundo, é utilizado
para especificar no que foi utilizado o recurso; na aba de financiamento é o valor
recebido por parcela do governo estadual, sendo doze parcelas de R$7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais) totalizando de R$90.000,00 (noventa mil reais); recebe
também R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) do governo federal, explica que
antes era recebido R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) por ano do governo
federal, mas o recurso foi reduzido. Gustavo questiona Denis sobre a partir de qual
ano o valor do recurso foi reduzido; Denis responde que reduziu a partir de dois mil
e vinte, e é possível ver isso pelo SUAS web. Em continuidade, Denis coloca o plano
de ação do PPAS IV para aprovação, sendo aprovado por todos. Após, Denis
apresenta o plano de ação da Residência Inclusiva regionalizada; explica que é
utilizado o mesmo sistema neste plano; inclui que é recebido o valor de
R$600.000,00 (seiscentos mil reais) que é dividido em dois recursos, um do governo
estadual, sendo doze parcelas de R$30.000,00 (trinta mil reais) totalizando em
R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e outro do governo federal, sendo
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doze parcelas de R$20.000,00 (vinte mil reais) totalizando R$ 240.000,00 (duzentos
e quarenta mil); inclui que o governo federal repassa R$7.000,00 (sete mil reais)
para manter a residência inclusiva, e quem mantem essa diferença é o estado do
Paraná. Em continuidade, Denis coloca para aprovação o plano de ação da
residência inclusiva regionalizada, sendo aprovado por todos. Em seguida, Denis
fala sobre o plano de ação do serviço de acolhimento a mulheres; seguindo a
mesma lógica de sistema que os outros planos; no valor de R$39.000,00 (trinta e
nove mil reais) por ano, sendo doze parcelas de R$3.250,00 (três mil duzentos e
cinquenta reais); esse valor vem do governo estadual, o governo federal não
repassa nenhum valor, e o município colabora em média com R$200.000,00
(duzentos mil reais) no serviço. Em continuidade, Denis coloca para aprovação o
plano de ação do acolhimento para mulheres, sendo aprovado por todos. Após,
Denis apresenta a prestação de contas do segundo semestre de dois mil e vinte do
FEAS e FNAS; explica que o próprio recurso é utilizado para diversos materiais,
inclusive para pagamento de funcionário e pagamento do INSS; acrescenta que
também é cobrado o valor das transferências feitas pelo banco. Denis mostra que
o gasto total do fundo estadual foi R$176.473,28 (cento e setenta e seis mi l
quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), tendo um aumento por
causa do pagamento de decimo terceiro dos funcionários, e indenização. Após,
Denis apresenta a prestação de contas do fundo governamental; expõe todas as
despesas feitas e diz que totalizou no valor de R$215.025,30 (duzentos e quinze mil
vinte e cinco reais e trinta centavos). Denis comenta que no ano de dois mil e vinte
foi recebido um valor extra, em dezembro, do governo federal para residência
inclusiva no valor de R$89.975,00 (oitenta e nove mil novecentos e setenta e cinto
reais) mais aproximadamente R$70.000,00 (setenta mil) para despesas
extraordinárias em combate ao COVID-19, sendo um recurso pontual. Luiz
questiona Denis se a prestação de contas do FEAS e FNAS são feitas
separadamente ou são feitas juntas; Denis responde que no sistema elas são
juntas. Denis apresenta o sistema das prestações de contas aos participantes, para
explicar mais apropriadamente como todo o preenchimento é feito. Andressa
questiona Denis se quando o serviço é para vinte pessoas, mas há somente dez, o
valor é alterado ou remanejado; Denis responde que é recebido pelo previsto, o
acolhimento é previsto para vinte pessoas, então, o recurso é recebido para manter
estas vinte pessoas, não reduzindo o valor, inclui que foi compactuado o repasse
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com base na capacidade máxima, não por acolhido, acrescenta que se fosse
recebido por acolhido, o valor seria de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e
esse valor não conseguiria manter os acolhidos. Em continuidade, Denis coloca
para aprovação as prestações de conta do FEAS e FNAS, sendo aprovado por
todos. Após, Denis fala que há uma preocupação sobre a previsibilidade de um
processo seletivo no município, porque isso acarreta a um aumento dos custos do
serviço da residência, pois os gastos terão como base o pagamento dos
profissionais concursados, dobrando o valor do que hoje elas recebem. Em seguida,
Denis fala sobre como estão as obras do município; comenta que algumas já estão
sendo finalizadas, como o CRAS da Vila Nova; inclui que estão finalizando um salão
para servir como espaço comunitário para a comunidade e ajustes de algumas
salas; fala que o CRAS do Jardim Planalto está sendo finalizado também, assim
como a Casa de Apoio a Mulher, que irá acolher dez mulheres; e a Casa de
Passagem que inicia a obra na próxima semana, fala que a empresa informou que
em julho ou agosto ela estará pronta. Após, Denis inicia a apresentação do plano
plurianual; apresenta o plano do Gestão do SUAS, com todos os projetos previstos
para fortalecer o SUAS no município, inclui que foi a equipe da Gestão que formulou
este documento. Denis explica que o valor recebido pelo governo federal de
R$2.000,00 (dois mil reais) não está sendo recebido desde dois mil e vinte, mas o
repasse ainda é incluso, pois ainda não foi recebido o processo de corte do recurso.
Denis comenta que a previsão do município é de R$300.000,00 (trezentos mil reais)
que é o gasto anual do valor, de todos os benefícios eventuais. Em continuidade,
Denis coloca o plano plurianual do SUAS para aprovação, sendo aprovado por
todos. Em seguida, Denis fala sobre o plano plurianual de Proteção Básica, da PSE
média complexidade, e da PSE alta complexidade; faz a leitura do que é previsto
em cada plano, de acordo com sua categoria. Denis inclui que na PSE de alta
complexidade tem um vínculo SUAS, ofertado por uma instituição da Sociedade
Civil onde o município faz um repasse de R$15.000,00 (quinze mil reais) por mês.
Em continuidade, Denis coloca para aprovação os planos plurianuais de Proteção
Básica, da PSE média complexidade e da PSE alta complexidade, sendo aprovado
por todos. Após, Denis apresenta o reajuste da residência inclusiva aos
participantes da reunião; comenta que foi solicitado que a base de dados fosse feita
pelos gastos de dois mil e vinte, juntando todos os gastos, incluindo o custo mensal,
encargos e pagamento de profissionais. Denis comenta que no ano de dois mil e
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vinte, houve algumas quebras de valor; mas isto já era previsto, pois é algo continuo.
Denis expõe que o valor gasto do RH no ano é de R$481.806,10 (quatrocentos e
oitenta e um mil oitocentos e seis reais e dez centavos) e no ano o valor recebido é
de R$600.000,00 (seiscentos mil reais); mostra que a maior parte do dinheiro vai
para pagamento para manter o serviço; inclui que o restante é gasto com materiais
de expediente, comida, água, manutenção do automóvel, e outros gastos
essenciais, resultando no gasto de R$200.000,00 (duzentos mil reais); acrescenta
que estes dados foram fornecidos pela equipe da contabilidade. Denis explica que
o valor recebido go governo estadual e federal não é suficiente para manter o
serviço, pois o gasto é de aproximadamente R$700.000,00 (setecentos mil reais);
inclui que é este o valor previsto no plano de ação, mas R$100.000,00 (cem mil
reais) é patronal do município, não entrando planilha, pois é apenas gastos do
serviço. Após, Denis comenta que foi solicitado um aumento para que o valor
recebido seja R$15.000,00 (quinze mil reais) por mês; acrescenta que o valor ideal
seria de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por acolhida, aumentando
R$1.000,00 (mil reais), resultando em R$20.000,00 (vinte mil reais) a mais por mês.
Denis mostra que hoje é recebido R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e a ideia seria
receber R$70.000,00 (setenta mil reais) por mês, para manter o serviço; inclui que
outra questão não prevista foi o processo seletivo, resultando no custo maior e que
caso aconteça o valor deverá ser repensado junto com o Estado. Em seguida, Denis
apresenta a avaliação do instrumental. Em seguida, Luiz complementa a fala de
Denis, dizendo que esta solicitação de reajuste já é feita há anos; explica que a
situação era outra e já se encontravam no limite de gastos e agora o limite é ainda
maior, possivelmente aumentando com o PSS; inclui que esta solicitação já foi
apresentada neste Conselho e no Conselho Estadual, tendo um resultado positivo
dos conselheiros estaduais, pois eles entendem que o serviço de residência não
teve verificação dos valores desde que foi criado, sendo custeado desde o início
com dos gastos do primeiro ano de serviço; acrescenta que em uma conversa com
uma técnica do escritório regional e ela disse que a coordenação do estado tem se
mostrado positiva ao aumento deste recurso, mas o problema maior é de onde este
valor será retirado, que será um repasse do estado; fala que o está esperando é a
abertura do orçamento do estado deste ano. Luiz comenta que seria importante
solicitar uma reunião com a coordenação da alta complexidade de Curitiba, com o
escritório regional, para conversar sobre esta questão. Em continuidade, Denis
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coloca o reajuste para aprovação, sendo aprovado por todos. Após, Denis solicita
que Delma apresente o site da Casa dos Conselhos; Delma cumprimenta os
participantes da reunião e faz a apresentação do site, explicando suas
funcionalidades, fala que cada Conselhos tem sua própria área, a qual em breve
terá toda a documentação, legislação, calendário de reuniões e notícias, referentes
a cada Conselho, fala que logo o site estará com todas as funções prontas, para
uso. Em seguida, Denis a palavra para assuntos gerais; Gustavo questiona Denis
sobre as conferencias municipais da assistência social, para saber o cronograma e
para se organizar; Denis responde que seria ideal colocar este assunto como pauta
para a próxima reunião, para discutir os assuntos relacionados a ela e sobre a pré
conferência. Após, Denis solicita que Mariana faça a leitura do decreto; Mariana lê
as indicações de cada Secretaria e quais foram as alterações de titular e suplente ,
inclui que é possível que na próxima reunião possa ser feita a eleição da mesa
diretora. Em seguida, Denis faz a divulgação de um minicurso que o departamento
de Serviço Social da Unicentro está promovendo, sobre planejamento em Serviço
Social numa perspectiva antirracista; solicita que os participantes façam a
divulgação deste curso também. Em continuidade 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 trinta minutos, e assinei
junto com o presidente.
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