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Ata n°354/2021. Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove 1 

horas e onze minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de 2 

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

Karen Juliana Novak, Denis Cezar Musial, Luan Felipe Biscaia, Marlla Crystine 4 

Amarante Rauch. Participação da vereadora Terezinha Miranda Veres. 5 

Representando o NEDDIJ, a advogada Andressa Campos. Representando o CRAS 6 

da Vila São João, a Juliane Charnei. Participando também, as servidoras da Casa 7 

dos Conselhos, Mariana do Carmo Bueno da Rocha e Valéria Ruppel Jatzek. 8 

Ouvintes: Cristiana Malinowski, Tatiane Maria Horst Cardoso. O presidente Denis 9 

Cezar Musial inicia a reunião cumprimentando a todos; em seguida realiza a leitura 10 

da pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de novos assuntos: Plano de 11 

Ação para Mulheres Vítimas de Violência e Plano de Ação da APAE. Após, coloca 12 

a ata nº353/2021 para aprovação, sendo a mesma aprovada sem alterações. Em 13 

continuidade, Denis comenta que a pauta sobre a prestação de contas de Entidades 14 

será deixada para a próxima reunião, porque o PROVOPAR não poderá realizar a 15 

apresentação. Após, Denis inicia sua fala sobre a inauguração do CRAS; informa 16 

que já foi realizado um projeto de lei para o município sobre esse novo espaço; a 17 

inauguração seria no dia dezenove de agosto, porém, na fiscalização foi identificado 18 

que precisa fazer alguns ajustes necessários e alterou a inauguração para o dia 19 

vinte e quatro de agosto; além disso, os funcionários precisam se organizar para 20 

fazer a mudança também. Terezinha comenta que na terça-feira desta semana, 21 

aconteceu a segunda votação do projeto 008/021, a qual nomeia o CRAS do Jardim 22 

Planalto com o nome da Rafaela Leticia de Souza; informa que foi um momento de 23 

muita emoção, pois familiares e amigos de Rafaela estavam presentes e os mesmos 24 

ficaram muito gratos pela homenagem. Denis fala que essa realização é muito 25 

importante para a Assistência Social e também aos familiares de Rafaela, visto que 26 

o CRAS era o local de luta da Rafaela. Em seguida, Denis fala sobre a Conferência; 27 

comenta que ainda estão fazendo as divulgações, para que uma boa parte do 28 

público possa assistir e saber que ela está sendo realizada; solicita que os inscritos 29 

participem e também divulguem a Conferência; inclui que realizar a Conferência em 30 

formato online está sendo um desafio. Karen faz a sugestão de contratar uma 31 

empresa para auxiliar nas questões da Conferência. Denis comenta que eles estão 32 

realizando a Conferência por conta e o valor para pagar uma empresa seria muito 33 

alto, então seria mais complicado. Denis informa que ainda tem uma vaga de um 34 
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mediador e uma vaga de apoio para o Eixo do Controle Social; e questiona se algum 35 

participante tem interesse em participar; inclui que logo irão divulgar os links de 36 

acesso das chamadas de vídeo dos eixos. Karen pergunta a Denis quantas pessoas 37 

já estão inscritas na Conferência, e Denis responde que até o momento 24 pessoas 38 

estão inscritas, mas no dia é possível que mais pessoas participem, já que será ao 39 

vivo no Facebook da Prefeitura de Irati e Assistência Social. Em seguida, Denis fala 40 

que o Governo do Paraná disponibilizou uma ementa de R$1.000.000,00 (um 41 

milhão de reais) para a Assistência Social e esse valor foi divido para os municípios 42 

que fizeram a adesão ao Estado com a vaga regionalizada de Acolhimento à Mulher; 43 

esse incentivo é de R$100.000,00 (cem mil reais) para dez unidades de 44 

Acolhimento; informa que dentro do Acolhimento há dez vagas e uma delas é do 45 

Estado do Paraná, que recebe R$3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) 46 

mensalmente pela vaga; essa vaga fica disponível para atender as mulheres que o 47 

Estado encaminha; inclui que atualmente essa vaga está preenchida; fala que será 48 

destinado R$100.000,00 (cem mil reais) para material permanente. Denis comenta 49 

que estão sendo construídas duas casas para uma nova sede para o Acolhimento 50 

à Mulher no Alto da Glória; o dinheiro será destinado para aquisição de um veículo, 51 

móveis e para estruturar uma sala na unidade. Após, Denis coloca para aprovação 52 

o Plano de Ação do Acolhimento da Mulher, sendo o mesmo aprovado por todos. 53 

Em seguida, Denis fala sobre o Plano de Trabalho da APAE, no valor de 54 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e solicita que Mariana realize a leitura do Plano. 55 

Mariana faz a leitura do Plano, expondo onde foi destinado o recurso; sendo que 56 

em sua maioria foi destinado para material de trabalho. Após, Denis coloca o Plano 57 

de Trabalho da APAE para aprovação, sendo o mesmo aprovado por todos. Em 58 

continuidade, Terezinha comenta que tem um recurso destinado para a ANAPCI e 59 

questiona se esse recurso passa pelo Conselho de Assistência Social, porque foi 60 

realizado um Plano de Trabalho referente ao valor destinado; Denis responde que 61 

esse recurso é destinado direto para a ANAPCI. Em seguida, Denis abre a palavra 62 

para assuntos gerais; e passa a palavra para o Luan, que fala sobre o Programa 63 

Leite das Crianças; informa que teve algumas alterações no Programa, e desde 64 

2009 estavam buscando a modificação, que aconteceu e agora ele está vinculado 65 

à Secretaria de Agricultura, pois é um Programa de Segurança Alimentar; informa 66 

também que é representante na Comissão do Programa, e solicita que realizem a 67 

transferência da estrutura, para vincular com o Conselho de Segurança Alimentar. 68 
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Denis comenta que enquanto encaminhamento, é preciso fazer um oficio para o 69 

Conselho de Segurança Alimentar, comunicando a mudança e solicitando uma 70 

pessoa para fazer parte do Comitê do Programa. Terezinha questiona se a ANAPCI 71 

ainda será membro deste Comitê, e Luan responde que não, pois o programa não 72 

está mais vinculado à Assistência, mas a operacionalização será a mesma, onde a 73 

ANAPCI poderá pegar o leite normalmente. Em continuidade, Denis fala sobre o 74 

Cartão Auxílio Brasil; informa que saiu uma medida provisória instituindo este 75 

Cartão, que já foi publicada, mas não está em vigor. Luan complementa dizendo 76 

que esse programa já entrou em vigor, mas os artigos primeiro e terceiro ainda não, 77 

e os mesmos entrarão em vigor no prazo de noventa dias. Denis comenta que a 78 

preocupação é que foi excluído o Programa Bolsa Família, dando um outro nome; 79 

inclui que estão ocorrendo manifestações sobre isso, pois irão tirar a autonomia dos 80 

municípios, pois não são mais os CRAS que fazem o cadastro, e sim as pessoas 81 

que tem acesso à internet, dessa forma não tem a intervenção e acompanhamento 82 

do CRAS no procedimento. Luan complementa que aparentemente a intenção é de 83 

utilizar o mesmo programa do Auxilio Emergencial, para verificar cadastros, e isso 84 

é preocupante, pois não existe autonomia. Denis informa também que houve um 85 

corte de 60% no bloco de Gestão do Programa Bolsa Família, para fazer a 86 

manutenção do programa; informa que quaisquer informações que tiverem, 87 

repassarão para o grupo. Sem mais assuntos a tratar, o Presidente Denis Cezar 88 

Musial encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel 89 

Jatzek, lavrei a presente ata com o término às nove horas e cinquenta e dois 90 

minutos, e assinei junto com o presidente em exercício. 91 


