
 

 
 
 

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°360/2021. Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 1 

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

Municipal de Assistência Social (CMAS), na sala de reuniões da Casa dos 3 

Conselhos – anexa ao CAM. Presentes: Denis Cezar Musial; Andreia Carla Glinski; 4 

Karen Juliana Novak; Pamela Kruskewiski; Cleide Aparecida da Cruz de Andrade; 5 

Andressa Campos. Registra-se também a presença da estagiária da Casa dos 6 

Conselhos, Valéria Ruppel Jatzek. A ouvinte e vereadora Terezinha Miranda Veres, 7 

justificou sua ausência, no grupo do WhatsApp do Conselho. O presidente Denis 8 

inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, e após, 9 

realiza a leitura da pauta e coloca para aprovação, sendo a mesma aprovada com 10 

a inclusão de novo assunto: alteração emenda parlamentar; coloca as atas 11 

nº358/2021 e nº359/2021 para aprovação, sendo as mesmas aprovadas com as 12 

alterações solicitadas por Tatiane Horst, na linha 40 da ata nº358/2021, no grupo 13 

de WhatsApp do Conselho. Em continuidade, Denis faz a apresentação do Plano 14 

Municipal de Assistência Social; realiza a leitura das informações, aspectos, e fala 15 

que foram atualizadas algumas propostas do Plano que se inicia em 2022; comenta 16 

que propostas cumpridas foram retiradas e algumas permaneceram; faz a leitura do 17 

Plano, sobre a Gestão. Andressa questiona Denis se há previsão de abrir vaga para 18 

advogado no CREAS, e Denis responde que no concurso público, que é uma das 19 

propostas do Plano, uma vaga será para advogado no CREAS; diz que tentaram 20 

essa vaga no PSS, porém a procuradoria disse que não era possível, pois precisa 21 

ser concursado, e não contratado. Após, os participantes discutem sobre o 22 

concurso; Denis fala que é muito provável que aconteça no próximo ano de 2022; 23 

informa também que Fernandes Pinheiro irá realizar um concurso para os cargos 24 

de ensino superior e alguns de ensino médio; que as vagas provavelmente serão a 25 

mesma quantidade que tem no PSS, porém é possível que chamem mais 26 

profissionais depois; e fala os procedimentos do concurso. Andressa comenta que 27 

é muito importante ter um advogado nessa área, pois muita coisa envolve o meio 28 

jurídico. Karen questiona se o numero de vagas para advogado pode aumentar, 29 

para atuar nos setores como CRAS e CREAS; Denis responde que não sabe se é 30 

possível incluir um no CRAS, mas no CREAS é o ideal, e também ter um na 31 

Secretaria. Denis faz a sugestão de encaminhar um ofício questionando sobre a 32 

realização do concurso publico em Irati; todos concordam com a sugestão. Após, 33 

Denis faz a leitura das propostas para a Proteção Social Básica; de Média 34 
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Complexidade; Alta Complexidade. Quando inicia a apresentação dos novos 35 

espaços que serão implementados pela Secretaria de Assistência, os presentes 36 

discutem sobre a especulação de implementar o CENSE em Irati. Andressa 37 

questiona se existe demanda para isso; Denis responde que acredita que não. 38 

Andressa fala que dentro da instituição são encaminhados jovens que cometeram 39 

atos infracionais mais graves como homicídio, latrocínio, porém o índice de 40 

mortalidade dentro dos CENSE do Brasil inteiro é muito alto e uma grande parte do 41 

pessoal do direito é contra, porque não faz a ressocialização dos jovens. Pamela 42 

questiona Denis sobre quantas crianças estão acolhidas hoje; Denis responde que 43 

são 14 e no Família Acolhedora são 7 famílias que tem crianças. Após, discutem 44 

sobre a nova Casa Lar. Pamela comenta que é preciso conversar com a saúde, 45 

para implementar novamente a Casa de Apoio, porque a demanda é grande e o 46 

recurso que mantinha a Casa de Apoio pelo Consórcio foi cessado; tentaram até 47 

encaminhar um ofício via Ministério Público, porém não tiveram resposta. Denis 48 

comenta que é preciso discutir sobre a Casa de Passagem, porque alguns 49 

municípios vizinhos deixam as pessoas na frente da Casa e isso está se tornando 50 

um problema, pois esse fato não é comunicado; comenta que já conversou sobre 51 

isso com a SEJUF, e falaram que estão pensando em alternativas. Após, Denis faz 52 

a leitura das propostas da Gestão do Cadastro Único e do Controle Social; depois 53 

da leitura de todas as propostas, Denis coloca para aprovação o Plano Municipal de 54 

Assistência Social, sendo o mesmo aprovado por todos. Em seguida, Denis fala 55 

sobre o demonstrativo dos serviços; fala que é de preenchimento onde inclui como 56 

foi o repasse de recurso do município, no ano de 2020; e entrega o documento para 57 

analisarem. Na área da Primeira Infância, receberam em 2020, R$75.000,00 58 

(setenta e cinco mil reais) onde tinha um recurso de 2019 de $36.000,00 (trinta e 59 

seis mil reais), e foi executado efetivamente R$41.000,00 (quarenta e um mil reais). 60 

Em 2019, receberam um recurso de SIG Estruturação e Investimento, no valor de 61 

R$100.000,00 (cem mil reais), este sendo uma emenda parlamentar do Deputado 62 

Aliel para a APAE, onde foi comprado material permanente, e executado em 2020, 63 

no valor de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais), de acordo com o Plano de 64 

Trabalho apresentado pela APAE; inclui que ficou R$27.000,00 (vinte e sete mil 65 

reais) na conta. Em relação as ações da COVID, foram recebidos três recursos em 66 

2020, a COVID ALI, que é especifico para alimentos, no valor de $167.670,00 (cento 67 

e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta reais) e foi utilizado R$127.445,66 (cento 68 



 

 
 
 

3 
 

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 

 

 
e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), 69 

foi destinado especificamente para acolhimento de pessoas com deficiência e 70 

idosos, onde os alimentos eram ricos em proteínas; esse recurso foi destinado para 71 

a ILPI e Residência Inclusiva. Denis apresenta o Piso Variável de Alta 72 

Complexidade, que foi finalizado em 2021, que era no valor de R$25.078,00 (vinte 73 

e cinco mil e setenta e oito reais), onde não foi utilizado em 2020, e rendeu o valor 74 

de R$25.091,00 (vinte e cinco mil e noventa e um reais); inclui que receberam esse 75 

recurso em 2014, destinado para a calamidade pública e estão finalizando agora. 76 

Fala do recurso da SIGTV Estruturação Custeio de R$120.000,00 (cento e vinte mil 77 

reais), que foi destinado para a Cidade da Criança, ILPI e ANAPCI, sendo 78 

R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um, porém quando receberam o 79 

recurso, a instituição ainda era de acolhimento, e quando mudou o serviço, foi 80 

pedido uma orientação e foi comunicado que o município poderia utilizar o recurso 81 

desde que fosse nesse serviço, dessa forma, utilizaram no Acolhimento à Criança; 82 

foi utilizado aproximadamente R$36.000,00 (trinta e seis mil reais) em 2020 e estão 83 

finalizando neste ano. Comenta sobre o BPC, que tinha R$49,00 (quarenta e nove 84 

reais) e não foi gasto, rendeu e ficou R$51,00 (cinquenta e um reais); a COVID EPI, 85 

que o recurso veio específico para comprar equipamentos de proteção para os 86 

trabalhadores, no valor de R$144.900,00 (cento e quarenta e quatro mil e 87 

novecentos reais), utilizaram em 2020: R$ 61.276,70 (sessenta e um mil, duzentos 88 

e setenta e seis reais e setenta centavos) e foi distribuído nos equipamentos esses 89 

materiais; o Aprimora Rede que não recebeu nada em 2020, e agora tem R$14,05 90 

(quatorze reais e cinco centavos) na conta; e o recurso COVID ACO, que foi 91 

destinado para utilizar no acolhimento nos serviços socioassistenciais, receberam 92 

R$559.200,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos reais) e foi utilizado 93 

em 2020: R$76.048,01 (setenta e seis mil, quarenta e oito reais e um centavo); fala 94 

que esse recurso foi utilizado para a população de rua, onde compraram marmita 95 

para a população, foi aberto um espaço no ginásio para essa população e estão 96 

utilizando esse recurso na construção da Casa de Passagem. Pamela questiona 97 

Denis sobre quem é a responsável atual pela Casa de Passagem; Denis fala que a 98 

coordenadora é a Somaya. Pamela comenta que a situação da Casa é muito 99 

precária e que devem se atentar a isso. Andressa comenta que houve o caso de 100 

uma criança de um ano que estava na Casa de Passagem e acabou pegando 101 

sapinho dentro do local. Pamela comenta que quando for inaugurado o espaço 102 
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novo, devem preservar o lugar, para não deixar na situação que a atual casa se 103 

encontra. Karen questiona se existe alguma coisa que possa ser feita, e Denis 104 

responde que não, pois foi tentado de tudo na ultima chuva forte, a parte da estrutura 105 

não aguentou e vazou muita água para dentro do lugar, e se for para mexer e 106 

reformar o local, compensa mais construir outro, além de que o lugar é alugado e 107 

dessa forma, vale mais a pena investir na Casa de Passagem que o município está 108 

construindo. Denis comenta que foi informado que daqui uns 15 dias, o espaço novo 109 

será entregue; e caso os participantes queiram visitar o local, podem ir. Após, Denis 110 

fala que da Proteção Básica, receberam R$365.551,00 (trezentos e sessenta e 111 

cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais) em 2020, e já havia em 2019 112 

R$178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais), e foi utilizado R$544.282,00 113 

(quinhentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e dois reais), ficando em 114 

média R$40.000,00 (quarenta mil reais) na conta. Da Proteção Especial já havia 115 

R$107.000,00 (cento e sete mil reais) e foi recebido R$413.000,00 (quatrocentos e 116 

treze mil reais) e foi utilizado R$521.000,00 (quinhentos e vinte e um mil reais); da 117 

Gestão do Bolsa Família tinham R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais) na conta, 118 

receberam R$167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais) e gasto R$79.000,00 119 

(setenta e nove mil reais); da Gestão do SUAS tinham na conta R$3.430,00 (três 120 

mil quatrocentos e trinta reais), não receberam nada em 2020, e foi gasto 121 

R$2.866,00 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais), sobrando R$575,00 122 

(quinhentos e setenta e cinco reais). Após, Denis coloca os demonstrativos 123 

apresentados para aprovação, sendo os mesmos aprovados por todos. Em 124 

continuidade, Denis sugere fazer uma visita nos espaços da Assistência Social, e 125 

marcar um dia da próxima semana para todos irem juntos. Todos concordam com 126 

a sugestão. Em sequência, Denis questiona se os presentes concordam em 127 

permanecer as reuniões no mesmo dia e horário (segunda quinta-feira do mês, às 128 

09h00min), e todos concordam. Em seguida, Denis fala que o Estado do Paraná 129 

recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) 130 

para a Assistência Social, e a distribuição do recurso será destinado para os 131 

municípios que tem Acolhimento à Mulher em Situação de Violência, totalizando 10 132 

no Paraná, dessa forma, iriam repassar R$100.000,00 (cem mil reais) para cada 133 

município, específico para material permanente, porém recebeu um e-mail 134 

revogando essa deliberação, e agora foi feita uma dinâmica onde o Estado vai 135 

comprar os materiais e irá repassar para o município; foi criado três listas com itens 136 
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para a escolha do município; inclui que cada lista totaliza o valor de R$100.000,00; 137 

e realiza a leitura do que contem nas listas. Denis fala que conversou com a equipe 138 

de acolhimento e eles preferiram a lista que contém o veículo. Após, Denis coloca 139 

para aprovação da emenda parlamentar, com a utilização do recurso na lista 1, e 140 

todos aprovam. Sem mais assuntos a tratar, o Presidente Denis Cezar Musial 141 

encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, Valéria Ruppel Jatzek, 142 

lavrei a presente ata com o término às dez horas e quarenta e três minutos, e assinei 143 

junto com o presidente. 144 


