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Ata n°351/2021. Aos treze dias do mês de maio 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. Conselheiros participantes:
Karen Juliana Novak, Sybil Dietrich, Gustavo Filipowski, Denis Cezar Musial, Luiz
Henrique Palavicini Selivan, Cleide Aparecida da Cruz de Andrade. Representando
a Comunidade Bethânia, a Andreia Carla Glinski. Participação da vereadora
Terezinha Miranda Veres. Ouvintes: Tatiane Horst Cardoso, Andressa Campos,
Carolina Almeida Prado e Victor Venâncio. Participando também a estagiária da
Casa dos Conselhos Valéria Ruppel Jatzek. A conselheira Marlla Crystine Amarante
Rauch 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, com a inclusão de novos
assuntos: acusar recebimento do ofício CRP e número de ACS. Em continuidade,
Denis coloca a ata nº350/2021 para aprovação, sendo a mesma aprovada sem
alterações. Após, Denis passa a palavra para Sybil, para que ela fale sobre o
Programa Prato Cheio. Sybil cumprimenta a todos e explica que o Programa está
em processo de licitação, e que a lei deste programa já foi aprovada, comenta que
é uma iniciativa da administração municipal, com o objetivo de completar a renda
das famílias que estão em vulnerabilidade social, especialmente aquelas que estão
cadastradas no Programa Bolsa Família; comenta que serão feitos 3.335 (três mil
trezentos e trinta e cinco) cartões para beneficiar as famílias, onde 2.875 (dois mil
oitocentos e setenta e cinco) são do Programa Bolsa Família e 460 (quatrocentos e
sessenta) destinados a famílias que se encontram em vulnerabilidade social; inclui
que para isso foi feito um levantamento para saber quais famílias procuraram os
CRAS e se inscreveram no Cadastro Único, já que nem todos podem se beneficiar
do Bolsa Família; inclui que se os membros da reunião, que fazem parte da rede,
souberem de famílias que precisam desses Programas Beneficiários, devem
comunicar à equipe; inclui que os cartões estão divididos em três parcelas de
R$150,00 (cento e cinquenta reais) para cada família e serão distribuídos em forma
de escala entre os bairros, para evitar aglomerações; inclui que provavelmente a
distribuição dos cartões inicie em junho. Terezinha pergunta para Sybil se os cartões
também serão entregues no CAM; Sybil responde que provavelmente sim, mas isso
ainda será discutido com as equipes do CRAS do município, inclui que também
serão entregues no interior. Após, Denis fala que estes programas são muito
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importantes para as famílias, principalmente por causa do contexto pandêmico
atual. Sybil comenta que o auxílio e estes programas ajudam na alimentação dessas
famílias; inclui que o uso de dados do Cadastro Único foi utilizado por ser uma base
para as políticas públicas, e que sempre foi dita a importância de as pessoas
fazerem o cadastro neste programa. Em seguida, Sybil cita a importância da
vacinação dos profissionais do SUAS; comenta que já houve discussão sobre o
assunto, mas nada foi esclarecido e ainda estão sem resposta sobre essa questão;
acrescenta o fato que anteriormente foram informados que os profissionais da
assistência seriam vacinados junto com os professores, mas isso não está
ocorrendo. Terezinha comenta que já foi pensado em um projeto para a compra das
vacinas e fala que se os profissionais da assistência precisarem de apoio dos
vereadores, ela pode colaborar. Sybil agradece o apoio e cita o fato de que apenas
os profissionais que atuam na Residência Inclusiva já foram vacinados. Terezinha
comenta que como parte da Câmara Municipal, poderia ser feito um ofício ao
Governo de Estado para a vacinação dos profissionais do SUAS e discutir isso
dentro da Câmara. Gustavo fala que o ofício circular do Conselho Regional de
Psicologia aborda a importância dos psicólogos do SUAS serem vacinados, mas
que ainda não houve retorno deste fato. Denis faz a sugestão de citar a realidade
dos profissionais do SUAS dentro de um ofício direcionado ao Governo de Estado.
Terezinha questiona Luiz, se os profissionais que tomaram a vacina já tomaram as
duas doses; Luiz responde que sim. Em continuidade, Denis inicia sua fala sobre a
Conferência Municipal de Assistência Social; fala que foi convocada a Conferência
Estadual de Assistência Social, portanto os municípios devem realizar suas
Conferências até o dia trinta e um de agosto; fala que foi pensado em fazer a
Conferência em formato hibrido ou online, sendo transmitido pelo Youtube, mas os
grupos seriam apresentados pelo Google Meet; fala sobre traçar estratégias, como
as escolas ficarem disponíveis para a comunidade participar da Conferência
também; apresenta que o tema dessa Conferência é ‘’Assistência Social Direito do
Povo e Dever do Estado com Financiamento Público Para Enfrentar as
Desigualdades e Garantir Proteção Social’’; além de conter cinco eixos,
encaminhados de acordo com o assunto; acrescenta a ideia de a Conferência ser
feita em dois momentos, sendo no primeiro dia de apresentação (25/08) no período
noturno, e no segundo dia (26/08) realizar no período da manhã os grupos e à tarde
a plenária final, mas isso pode ser alterado. Denis explica que foi pensado em deixar
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como fala inicial, a professora Abigail, pois ela aborda essa discussão e tem uma
linguagem simples de entendimento. Denis cita também que a proposta é
disponibilizar um link com as propostas, para as pessoas votarem. Gustavo fala que
também tem a possibilidade de votar via comentário do Youtube. Denis comenta
que podem disponibilizar a Conferência em três dias, sendo no dia 18 de agosto a
abertura, no dia 19 de agosto a formação dos grupos, e deixar o questionário com
as propostas aberto por uma semana para que possam analisar e votar, e então
finalizar a Conferência no dia 25 de agosto. Luiz faz a sugestão de fazer a plenária
pelo Google Meet, ou outra plataforma, já que são os delegados que votam, e
transmitir para o Youtube para quem quiser assistir. Denis concorda e questiona se
os participantes concordam em fazer a Conferência dessa forma, nos dias 25 e 26
de agosto, seguindo este encaminhamento. Os participantes concordam com a
sugestão. Após, Denis cita a necessidade de criar uma comissão interna para
discutir o processo, para gerenciar as diferentes partes necessárias da reunião em
formato online. Gustavo questiona Denis sobre a situação dos eixos; Denis
responde que os eixos já estão estabelecidos, e que são 5 eixos com 10
facilitadores, contando com os trabalhadores. Denis comenta que será postado no
grupo do Conselho, para se manifestar para ser mediador e intermediador do
sistema. Após, Denis pergunta aos participantes sobre quem se habilita para fazer
parte da comissão de organização da Conferência; inclui que se habilita, e que o
número deve ser paritário entre representante governamental e sociedade civil.
Denis faz a sugestão de encaminhar essa questão no grupo do WhatsApp, para
saber quem tem interesse, pois às vezes a pessoa não pode participar da reunião,
com o prazo de se manifestar até a segunda-feira da semana seguinte à reunião.
Os participantes concordam com a decisão. Em seguida, Denis fala sobre o
SUASWEB, que é uma plataforma aberta, onde recebem os recursos; diz que a
ideia é passar os valores para os participantes da reunião verem o quão crítica é a
situação, pois houve muitos cortes e diminuições drásticas de recursos. Após, Denis
apresenta o site com os recursos, que são divididos em blocos e serviços, o valor,
explica seu funcionamento, e inclui que a maioria dos valores se tornou variável.
Denis apresenta que o recurso direcionado para média complexidade era de
R$9.000,00 (nove mil reais) por mês, porém teve um corte de aproximadamente
60% do recurso; o piso fixo de média complexidade para programas
socioeducativos era de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por mês, porém com
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o corte e a variação, recebem aproximadamente R$700,00 (setecentos reais) por
mês; o recurso utilizado para a transição de média complexidade, utilizado também
nos CREAS era de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) por mês, e agora
recebem aproximadamente R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais); o piso de alta
complexidade criança e adolescente é do acolhimento de crianças e adolescentes,
antes sendo fixo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) no mês, e agora é no valor
de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) por mês. Denis cita que o problema
é a variabilidade do valor nos recursos, sendo que a maioria varia muito a cada mês,
não entendendo o porquê desta variação. Em seguida, Denis fala do recurso de alta
complexidade, destinado para o acolhimento da mulher e idosos, que antes
recebiam R$3.300,00 (três mil e trezentos reais) no mês, agora o valor varia e é em
torno de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês. Após, Denis apresenta o
bloco de proteção social básica, para o serviço de convivência, onde recebiam
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por mês, agora recebem
aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais), com o valor sendo variável. Em
continuidade, Denis apresenta que o programa do Bolsa Família é o único fixo, mas
no ano de 2020 o valor era variável, portanto não garantindo a estabilidade do valor;
inclui que foi cortado o recebimento do recurso para a Gestão do SUAS. Após, Denis
cita que o valor das Residências Inclusivas, o Governo Federal passava o valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), mas o valor que o Governo Federal está passando
para o Governo Estadual é de R$7.000,00 (sete mil reais), sendo que o Governo do
Estado complementa o valor, para manter os R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
ainda sendo um valor insuficiente. Sybil comenta que Irati expandiu o serviço,
aumentou a equipe de referência e o desafio é manter isso, pois o corte acontece
há um tempo, sendo que foi pensado que com as pressões feitas, acharam que
teriam uma melhoria do recurso; inclui que foi justificada essa atitude por causa da
Pandemia, mesmo a Assistência Social sendo um serviço essencial, e que
destinaram recursos para o combate ao Covid-19, porém cortando os recursos que
já recebiam anteriormente, e isso é algo preocupante e angustiante. Em seguida,
Denis passa a palavra para Gustavo, para que ele fale sobre a pauta solicitada
sobre os agentes comunitários. Gustavo fala que seria interessante fazer uma
reunião intersetorial entre assistência e saúde, para equipes do CRAS e CREAS
fazerem acompanhamento de casos pós internamento psiquiátrico, e que o ponto
da discussão é sobre o que o CMAS poderia fazer junto à saúde, para pensar nesse
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problema, de como está ocorrendo o diálogo com os agentes de saúde, pois no
cotidiano há problemas por conta da dificuldade no acompanhamento da unidade
básica de saúde. Luiz propõe um encontro coletivo com trabalhadores de SUS e
SUAS para discutir suas funções, pois ocorre uma incompreensão sobre o assunto;
cita o fato que o usuário necessita do acompanhamento com a saúde, como o caso
pós psiquiátrico, mas ainda necessita de auxilio em sua vulnerabilidade e garantia
de direitos. Denis faz a sugestão de convidar a Doutora Ismary, coordenadora da
unidade básica de saúde; e inclui que pode contatá-la para fazer uma reunião e
trazer um panorama para esta conversa. Sybil cita a dificuldade que os agentes de
saúde estão sofrendo por causa da Pandemia da Covid-19, sendo uma alta
demanda de casos, onde a Secretária de Saúde Jussara Kublinski pediu suporte à
Secretaria de Assistência; Sybil comenta que sugeriu à Jussara para abrir um
credenciamento para profissional de Serviço Social, mas a Jussara informou que
deu vazio, não tem quem chamar, e que todos os agentes estão sobrecarregados
com a demanda do trabalho; inclui a importância de colocar estes assuntos para
discussão também. Gustavo sugere convidar agentes da proteção social básica e
da atenção básica de saúde, para fazer um diálogo entre os equipamentos. Os
participantes concordam em Denis contatar a Ismary para discutir e fazer um
parâmetro sobre os assuntos citados, e solicitar uma reunião com os agentes de
saúde. Em continuidade, Denis abre a palavra para assuntos gerais; comenta que
na semana da reunião receberam o veículo, que é direcionado para o CRAS da Vila
São João, e nessa semana também saiu a licitação para um veículo adaptado para
a Residência Inclusiva, utilizando o recurso do Estado do Paraná. Denis fala que os
veículos foram licitados com os recursos de Incentivo destinados para a compra de
material permanente e veículo. 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 quarenta e seis minutos, e assinei junto
com o presidente.
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