
 

 
 
 

1 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Rua: Coronel Pires, nº 826 – Centro 

Fone: (42) 3132-6211 

e-mail: casadosconselhosiratipr@gmail.com 

84.500-059 – Irati – PR 

 

 
Ata n°356/2021. Aos catorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 1 

nove horas e dezoito minutos, foi realizada a reunião ordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social, on-line, via plataforma Google Meet. Conselheiros 3 

presentes: Marlla Crystine Amarante Rauch, Cristina Malinowski do Nascimento, 4 

Cleide Aparecida da Cruz de Andrade, Cristiane de Paula, Josué Pepe Martins, 5 

Denis Cezar Musial, Karen Juliana Novak. Representando o NEDDIJ de Irati, a 6 

Andressa Campos; representando o CRAS da Vila São João, a Francieli Maria 7 

Martins Princival. Ouvinte: Tatiane Maria Horst Cardoso. Participando também, a 8 

estagiária da Casa dos Conselhos, Valéria Ruppel Jatzek. O presidente Denis Cezar 9 

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

pauta, sendo a mesma aprovada com a inclusão de novos assuntos: o protocolo 11 

realizado pelo Fórum de Pedagogos; após, coloca a ata nº355/2021 para 12 

aprovação, sendo a mesma aprovada sem alterações. Em continuidade, Denis faz 13 

uma alteração de pauta e inicia sua fala sobre o Plano de Ação Incentivo COVID-14 

2021; fala que receberam o incentivo em 2020 para benefícios eventuais e o Estado 15 

deliberou agora em 2021 o incentivo, mas com o uso do recurso ampliado, sendo 16 

para benefícios eventuais, para os serviços de convivência, fortalecimento de 17 

vínculos e para o PAIF; inclui que a ideia é direcionar o recurso de R$ 65.000,00 18 

(sessenta e cinco mil reais) para benefícios eventuais e para os serviços de 19 

convivência, já que as atividades presenciais estão retornando. Denis coloca para 20 

aprovação o Plano de Ação do Incentivo COVID-2021; sendo o mesmo aprovado 21 

por todos. Após, Denis apresenta a prestação de contas do PPAS-IV; mostra no 22 

sistema os extratos bancários da prestação de contas, o saldo que era de R$ 23 

35.211,16 (trinta e cinco mil duzentos e onze reais e dezesseis centavos), 24 

receberam este ano R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por semestre, sendo 25 

R$7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais) por mês; e apresenta no que foi 26 

gasto o recurso. Denis coloca para aprovação a prestação de contas do PPAS-IV, 27 

sendo o mesmo aprovado por todos. Em sequência, Denis apresenta a prestação 28 

de contas do cofinanciamento Estadual do Acolhimento à Mulher em Situação de 29 

Violência; fala que 10% da instituição é regionalizada, ou seja, é uma vaga sobre 30 

responsabilidade do Estado do Paraná, que é para mulheres de outros municípios, 31 

fora Irati; mostra no sistema os extratos bancários da prestação de contas, fala que 32 

o saldo anterior era de R$ 10.457,10 (dez mil quatrocentos e cinquenta e sete reais 33 

e dez centavos), no ano de 2021 receberam três parcelas de R$9.750,00 (nove mil 34 
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setecentos e cinquenta reais) porque o recurso é trimestral; apresenta as despesas 35 

do recurso; informa que no momento está sendo construída uma nova unidade de 36 

Acolhimento à Mulher, no Alto da Glória, e a obra já está sendo finalizada. Após, 37 

Denis coloca para aprovação a prestação de contas do cofinanciamento estadual 38 

do acolhimento à mulher em situação de violência, sendo o mesmo aprovado por 39 

todos. Em continuidade, Denis apresenta a prestação de contas final do Incentivo 40 

CRAS, que foi utilizado para comprar material permanente aos CRAS; o saldo 41 

anterior era de R$61.027,26 (sessenta e um mil vinte e sete reais e vinte e seis 42 

centavos), informa que foi comprado um veículo, computador e micro-ondas, sendo 43 

o recurso totalmente utilizado, sobrando aproximadamente R$15,00 (quinze reais) 44 

na conta. Após, Denis coloca para aprovação a prestação de contas final do 45 

Incentivo CRAS, sendo a mesma aprovada por todos. Em sequência, Denis fala 46 

sobre a prestação de contas das Residências Inclusivas – primeiro semestre 2021; 47 

informa que o pedido realizado no início para aumentar o repasse das Residências 48 

Inclusivas, foi aprovado pelo Estado, e o ultimo trimestre desse ano será com o novo 49 

valor ajustado, recebendo R$70.000,00 (setenta mil reais) por mês, sendo 50 

R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por acolhida; em seguida, apresenta a 51 

destinação dos recursos no primeiro semestre de 2021, sendo despesas 52 

obrigatórias e físicas, da Residência Inclusiva Federal, que totalizou o gasto de R$ 53 

257.866,40 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e 54 

quarenta centavos). Cleide questiona porque uma das contas está em branco na 55 

área de nota fiscal e outros itens; Denis responde que esse valor é de tarifas 56 

bancárias. Denis apresenta a prestação de contas da Residência Estadual, que tem 57 

os mesmos gastos da Federal, totalizando no valor de R$ 64.661,62 (sessenta e 58 

quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos); fala que o 59 

gasto foi menor porque receberam um recurso do Governo Federal do incentivo 60 

COVID especifico para a Residência Inclusiva, no valor de R$170.000,00 (cento e 61 

setenta mil reais). Após, Denis coloca a prestação de contas da Residência Inclusiva 62 

– 1º semestre para aprovação, sendo a mesma aprovada por todos. Em 63 

continuidade, Denis fala sobre a inauguração do CRAS do Jardim Planalto, que 64 

recebeu o nome da Assistente Social Rafaela Leticia de Souza; inclui que até o fim 65 

do ano todos os CRAS terão espaço próprio; fala que o CRAS da Vila Nova 66 

antigamente estava em um espaço do Governo Federal, e por isso solicitaram um 67 

espaço para instalação do CRAS, porém é um espaço antigo, e quando iniciaram a 68 
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reforma, a cobertura deu problema, então tiveram que tirar toda a cobertura e iniciar 69 

as obras novamente, mas em 2022 provavelmente o espaço será inaugurado. Em 70 

seguida, Denis fala sobre o protocolo recebido sobre o Fórum dos Pedagogos de 71 

Irati; a procuradoria solicitou a manifestação da Secretaria de Assistência Social e 72 

a legalidade do Fórum para a coordenadora da instituição; informa que irá fazer a 73 

documentação referente aos pedidos da procuradoria e devem aguardar as 74 

respostas. Todos concordam com o encaminhamento. Após, Denis fala que o novo 75 

espaço da Casa de Passagem que está sendo construído próximo a Yazaki e 76 

também o novo espaço da Casa de Apoio a Mulher, que estão terminando as obras 77 

na Vila Nova, onde era a antiga Casa dos Conselhos, sendo feita uma sala de 78 

reuniões e um quarto para cuidadoras; informa que receberam um recurso de 79 

R$100.000,00 (cem mil reais) para comprar móveis e um veículo para a Casa de 80 

Apoio a Mulher. Sem mais assuntos a tratar, o Presidente Denis Cezar Musial 81 

encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, 82 

lavrei a presente ata com o término às dez horas e um minuto, e assinei junto com 83 

o presidente em exercício. 84 


