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Ata n°353/2021. Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às nove 1 

horas e doze 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, Gustavo Filipowski, Marlla Crystine 4 

Amarante Rauch, Luiz Henrique Palavicini Selivan, Cleide Aparecida da Cruz de 5 

Andrade. Participação da vereadora Terezinha Miranda Veres. Representando o 6 

NEDDIJ, a advogada Andressa Campos. Representando o CRAS Rio Bonito, a 7 

Alessandra Colesel. Participando também, a estagiária da Casa dos Conselhos, 8 

Valéria Ruppel Jatzek. Ouvintes: Maria Luiza Vieira Muller, Tatiane Maria Horst 9 

Cardoso, Victor Venâncio. O presidente Denis Cezar Musial inicia a reunião 10 

cumprimentando a todos; em seguida realiza a leitura da pauta, sendo a mesma 11 

aprovada sem a inclusão de novos assuntos, após, coloca a ata nº352/2021 para 12 

aprovação, sendo a mesma aprovada sem alterações. Após, Denis solicita que 13 

Valéria realize a leitura do ofício sobre a Homenagem Póstuma. Valéria lê o ofício 14 

aos demais participantes. Em seguida, Denis fala que a proposta é fazer uma 15 

homenagem à Assistente Social Rafaela, onde sua morte, decorrente da Covid-19, 16 

impulsionou manifestações para a vacinação dos Assistentes Sociais e 17 

equipamentos do SUAS de Irati; inclui que a homenagem seria realizada em Irati, 18 

onde o nome da Rafaela seria titulado em um Equipamento Social, reconhecendo 19 

o trabalho que ela realizou na política de Assistência Social. Terezinha comenta que 20 

teve contato com a família da Rafaela, e na conversa houve a proposta para realizar 21 

uma homenagem para a Assistente Social; inclui que esta homenagem será muito 22 

importante para a família e um marco para a cidade. Denis fala que no dia vinte e 23 

nove de julho, será a inauguração do CRAS Jardim Planalto, e poderiam realizar a 24 

homenagem lá. Alessandra diz que em conversa com a equipe falaram que é muito 25 

importante esta homenagem e estão apoiando essa realização. Gustavo comenta 26 

que reafirma a fala das colegas e que o reflexo da perda da Rafaela resultou na 27 

revolta dos colegas, e assim, conseguiram forças para lutar pela vacinação dos 28 

agentes do SUAS. Em seguida, Denis coloca para aprovação a solicitação para 29 

realizar a homenagem póstuma para Rafaela, e todos aprovam. Em seguida, Denis 30 

questiona Terezinha se é possível realizar um projeto de lei, pois o CRAS será 31 

inaugurado no dia vinte e nove, que pode encaminhar um ofício sobre isso, e na 32 

entrega podem realizar uma homenagem à família, mas devem pensar em uma 33 

estratégia para isso, pois não terá divulgação da inauguração, devido à pandemia. 34 
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Terezinha responde que vai verificar com a Câmara, para se situar dos documentos 35 

e protocolos necessários para a homenagem, porém terá um recesso na Câmara, 36 

e provavelmente somente depois da inauguração irão conseguir o projeto de lei. 37 

Denis fala que a homenagem será uma placa in memoriam de Rafaela. Terezinha 38 

comenta que pode contatar o irmão de Rafaela, para pensarem juntos como 39 

convidar a família; e que o projeto de lei deve passar por aprovação na Câmara, 40 

portanto será demorado, mas irá informando Denis, de acordo com as informações 41 

que conseguir. Por fim, é decidido por todos que a homenagem seja realizada no 42 

dia vinte e nove de julho, com um documento oficializando. Em continuidade, Denis 43 

faz uma alteração de pauta, e inicia a fala sobre as obras: o CRAS, que é do Jardim 44 

Planalto, será inaugurado no dia vinte e nove de julho; as obras da Casa de 45 

Passagem para adultos e famílias já iniciaram, e será próximo da Yazaki, a estrutura 46 

será de acordo com as instruções técnicas, e está localizada onde antes era a Casa 47 

de Apoio à Mulher; e a Casa de Apoio à Mulher está localizada no Alto da Glória, 48 

com as obras finalizando. Em seguida, Denis fala sobre a portaria nº 618, que é 49 

sobre a distribuição de alimentos, informando que junto a Rosenilda, continuaram 50 

tentando que o município tenha um decreto de situação de emergência, por causa 51 

da COVID; acrescenta que o Governo Federal aprovou, e a documentação já foi 52 

encaminhada, e isso já trouxe alguns benefícios para o município, como a portaria 53 

nº618. Denis explica que a portaria funciona de acordo com o número de famílias 54 

cadastradas, sendo possível solicitar cestas básicas; é uma ação de distribuição de 55 

alimentos que o Governo Federal auxilia; inclui que foram solicitadas 3.676 (três mil 56 

seiscentas e setenta e seis) cestas básicas, para as famílias inscritas no Cadastro 57 

Único em situação de pobreza ou extrema pobreza; acrescenta que a portaria 58 

precisa passar pela aprovação do Conselho. Gustavo questiona Denis como é 59 

realizado o benefício, se há algum programa, Denis responde que o benefício é 60 

pontual. Denis informa que a coordenadora deste plano é a Fernanda, diretora da 61 

proteção social básica. Após, Denis abra a palavra para assuntos gerais; comenta 62 

que em breve será iniciada a distribuição do programa de aquisição de alimentos, a 63 

Alessandra está articulando os equipamentos sociais beneficiados, e que farão a 64 

distribuição semanal. Diz que são todos os CRAS, CREAS e unidades de 65 

acolhimento (Casa de Passagem, Casa Lar e Acolhimento à Mulher), e a 66 

distribuição mensal será feita no CAM. Alessandra fala que estão pensando em 67 

equipe em estratégias para conscientizar as famílias sobre o consumo dos 68 
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alimentos, porque no ano passado, quando ocorreu o programa, foi notável uma 69 

resistência das pessoas com as verduras e legumes; inclui que estão formulando 70 

um folder que explicará sobre o programa, qual a importância do consumo, 71 

direcionada às famílias; acrescenta que foi pensado em mais tarde realizar um livro 72 

de receitas com os alimentos do programa, oficinas de reaproveitamento e ações 73 

nesse sentido. Denis informa que os alimentos são ecológicos. Em seguida, 74 

Andressa pergunta a Denis se ele já marcou uma data para discutir sobre as 75 

deliberações do CEDCA, e Denis responde que ainda não. Sem mais assuntos a 76 

tratar, o Presidente Denis Cezar Musial encerra a reunião agradecendo a presença 77 

de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, lavrei a presente ata com o término às nove 78 

horas e cinquenta e sete minutos, e assinei junto com o presidente em exercício. 79 


